
      П Р О Т О К О Л    №39 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 13.07.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ: 

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Шевчук Григорій Васильович;  

Бабидорич Валерій Васильович; 

Афанасьєва Олеся Вікторівна.  
Козак Василь Андрійович.   

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – начальник управління містобудування та 

архітектури. 

Представник прокуратури м. Ужгорода.  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Плоскіну Євгену Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0957 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі  вул. Університетської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.2. Гр. Кухнюк Григорію Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 33 з 

подальшою передачею її у власність. 

Пункт 1.2. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 09 квітня 

2015 року № 1663 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення 

АТО та родинам загиблих воїнів» в частині надання гр. Кухнюк Г.В. земельної 

ділянки в районі  вул. Загорської поз. 20 визнати такими, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.3. Жабському Денису Сергійовичу земельної ділянки площею                   

0,0529 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Верховинській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.4. Гр. Швенді Андрію Стефановичу земельної ділянки                                

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

господарських будівель і споруд по з подальшою передачею її у власність по 

вул. Кашшая в мкрн. Садовий з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.5. Гр. Драгуну Василю Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Міксата з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"УТРИМАВСЯ" -1 
 1.6. Гр. Малиничу Мілану Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.7. Гр. Пікулі Павлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.8. Гр. Шахайді Юрію Юрійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в р-н вул. Озерної з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.9. Гр. Бобаль Олегу Елеміровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Минайська, 28 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.10. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в мкрн. вул. "Сосновий" з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"УТРИМАВСЯ" - 1 
 1.11. Гр. Карповичу Ярославу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0709 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, б/н з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.12. Гр. Трубанову Сергію Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0758 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.14. Гр. Вайді Леоніду Людвиговичу земельної ділянки площею 0,0697 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Достоєвського - Богомольця з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.15. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею                          

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 1.16. Гр. Трубанову Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0544 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій - Кедровій з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
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2.22. Товариству з обмеженою відповідальністю «БІ ЕНД Ю ГРУП» 

земельної ділянки площею 0,0120 га для будівництва та обслуговування 

інженерної споруди по вул. Небесної сотні з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 2.23. Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,6188 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Жатковича, 54 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Павлишинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0085) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.2. Закарпатському обласному комунальному підприємству 

«Міжнародний аеропорт Ужгород»  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0318) площею 13,4792 га для розміщення та експлуатації 

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

передати в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.3. Закарпатському обласному комунальному підприємству 

«Міжнародний аеропорт Ужгород»  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0317) площею 1,8199 га для розміщення та експлуатації 

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

передати в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

3.4. Закарпатському обласному комунальному підприємству 

«Міжнародний аеропорт Ужгород»  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0316) площею 0,0356 га для розміщення та експлуатації 

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

передати в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.5. Гр. Федаці Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0082) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                     

вул. Космічній, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.6. Гр. Чулей Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0089) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по   вул. О. Гончара, 31 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.7. Гр. Рошко Вікторії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0477) площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.8. Фермерському господарству «Ранет» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0068) площею 0,1452 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Лавріщева, 31 та 

передати її в оренду строком на _______ років. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.9. Гр. Якубець Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0092) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                     

вул. Ульцинській, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.11. Гр. Пантьо Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0090) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Колосковій, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.12. Гр. Балозі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0182) площею 0,0225 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Борканюка, 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.13. Гр. Безобразовій Лідії Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0337) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Черемшини, 43 (квартал індивідуальної житлової забудови в 

районі вул. Стефаника, поз. 37) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.14. Гр. Чорноус Катерині Володимирівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0106) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.15. Гр. Микульцю Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0109) площею 0,0840 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Радісній, 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.16. Гр. Терпак Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0187) площею 0,0440 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 3 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.17. Гр. Надь Андрію Барнабашовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0103) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    
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вул. Каянській, 5 (квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава 

Мудрого поз. 455) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.18. Гр. Булизі Олександру Олексійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0104) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Каховському, 10 (квартал індивідуальної житлової забудови               

ім. Ярослава Мудрого поз. 589) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.19. Гр. Дідик Тетяні Тарасівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0102) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кроснівській, 16 

(квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого поз. 401) та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.20. Гр. Бондаренко Вірі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0101) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ульцинській, 2 

(квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого поз. 497) та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.21. Гр. Доктор Йолані Золтанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0110) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

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

(квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого поз. 500) та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.22. Гр. Довганичу Ярославу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1167) площею 0,0925 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горсенській, 37 (квартал індивідуальної житлової забудови               

ім. Ярослава Мудрого поз. 552) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.23. Гр. Мельник Вірі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0105) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пшеничній, 3 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.24. Гр. Давид Петру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1714) площею 0,0319 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тютюновій, 29 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.25. Гр. Печко Галині Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0113) площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування 

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

152 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.26. Гр. Крільо Ользі Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0114) площею 0,0647 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                                      

вул. Саксаганського, 154 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.27. Гр. Макарі Наталії Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0115) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                                      

вул. Ярослава Мудрого, 143 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.28. Гр. Ножовій Галині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0120) площею 0,0816 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Каянській, 50 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.30. Гр. Тар Миколі Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0315) площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Єрмака, 20 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.32. Гр. Царук Мар’яну Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0119) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                   

вул. Ярослава Мудрого, поз. 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.33. Гр. Берчі Дарії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0252) площею 0,0059 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотистій, 16 та 

передати її в оренду строком на _______ років. 

Звернення гр.гр. Корольчук О.Л., Петах Л.Я. щодо набуття права 

користування на земельну ділянку площею 0,0062 га по вул. Золотистій, 

між №№ 14 та 16 та відмови у користуванні нею гр. Берчі Д.М. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.34. Гр. Бенці Марії Степанівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0064) площею 0,1611 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Грушевського, 2 та передати її в 

оренду строком на 3 роки.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.35. Гр. Годі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0284) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.36. Гр. Готрі Тетяні Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0273) площею 0,0090 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.37. Гр. Беля Антону Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0274) площею 0,0100 га для будівництва 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.38. Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0275) площею 0,0092 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

3.39. Гр. Футорняку Руслану Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0237) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.40. Гр. Сурмі Лілії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0238) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                 

вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.41. Гр. Ольховій Аллі Віталіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0241) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                 

вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.42. Гр. Головей Андрію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0236) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.43. Гр. Футорняку Євгенію Руслановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0240) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.44. Гр. Тертичному Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0239) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.45. Гр. Куцин Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0242) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                               

вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність.  
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ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.46. Релігійній організації «Монастир святого Антонія Падевського Чину 

Братів Менших Францисканів Мукачівської Греко-католицької Єпархії» 

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

площею 0,9326 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Заньковецької, б/н  та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.47. Закарпатському академічному обласному театру ляльок земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0250) площею 0,1238 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування на площі Театральній, 8  та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.48. Дошкільному навчальному закладу № 6 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0187) площею 0,4136 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по  вул. Капітульній, 20  

та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.49. Гр. Паливоді Віталію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0130) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Ярослава Мудрого, 173 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.50. Гр. Вайді Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0127) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                           

вул. Саксаганського, 158 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.51. Гр. Пилипів Євгену Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0139) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Каянській, 38 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.52. Гр. Гутичу Миколі Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0095) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 15 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.53. Гр. Кузьмі Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0096) площею 0,0034 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 89 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.54. Гр. Вишневському Андрію Арпадовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0208) площею 0,0470 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                     

вул. Швабській, 40 «а» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.56. Дошкільному навчальному закладу № 33 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0146) площею 0,1323 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по  вул. Жатковича, 24  

та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.57. Навчально – виховному комплексу «Загальноосвітня школа I 

ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» Ужгородської 

міської ради Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0148) площею 0,9837 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по  вул. Грушевського, 39 «а»  та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.68. Гр. Кедровській Юліані Сергіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0324) площею 0,0769 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Дворжака, 54 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.77. Гр. Король Ользі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0257) площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/50 та передати її в оренду строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.91. 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» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.106. Гр. Кереканич Юрію Юрійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0169) площею 0,0432 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.8. Гр. Борисову Борису Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Бачинського, 18 з подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.9. Гр. Хіміч Лідії Іванівні, гр. Хіміч Олександру Володимировичу,               

гр. Хіміч Миколі Володимировичу, гр. Хіміч Олені Григорівні земельної 

ділянки площею 0,0693 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Голубиній, 1 з подальшою 

передачею її  у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.58. Гр. Ісраілян Аллі Іванівні земельної ділянки площею 0,0363 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Сріблястій, 9/1 з подальшою передачею у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.66. Гр. Ордоді Еріці Норбертівні, гр. Макаі Андреї Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0860 га для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд по вул. Д. Донського, 2 «а» з 

подальшою передачею її  у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.81. Гр. Легеза Іштвану Ернестовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0537 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тобілевича, 6 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.95. Гр. Купець Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0500 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Володимирській, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.96. Гр. Волянюк Ганні Іванівні (дружина загиблого учасника АТО) 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по в районі                             

вул. Загорської з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.97. Гр. Копусяку Василю Дмитровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Гвардійській з подальшою передачею у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

5.12. Гр. Чижмарю Юрію Васильовичу та гр. Чижмарь Ганні Михайлівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:003:0044) площею 0,0023 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 32/51 та 

передати її в оренду строком на 3 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.20. Гр. Гончарук Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0194) площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Джамбула, 74 та 

передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.28. Гр. Цибульському Роману Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1681) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 127 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.29. Гр. Цибульському Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1682) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 127 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.30. Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатська фірма 

«Медтехніка» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0189) 

площею 0,0463 га та земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0190) площею 0,0241 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на пл. Корятовича, 14-16. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.  Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки : 

7.2. Гр. Мошкіній Марії Карлівні на земельну ділянку площею 22 кв.м. 

для влаштування входу до власного приміщення по вул. Грушевського, 6/38. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч-Уж» 

земельної ділянки площею 0,0410 га  для обслуговування власного майна по  

вул. Благоєва, 1 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

9. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 
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9.1. Гр. Струк  Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 43/17 

(8 671,92 грн. з розрахунку на один квадратний метр 361,33 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

9.2. Гр. Бабчук Тетяні Олегівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. 8-Березня, 30/33 (4871,86 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

286,58 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання з застосуванням 

коефіцієнту 2.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
9.3. Гр. Коровіну Віктору Сергійовичу земельної ділянки площею    

0,0019 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Грушевського, 63/37 (5 472,38 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

288,02 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання з застосуванням 

коефіцієнту 2.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
9.6. Гр. Антонь Володимиру Івановичу земельної ділянки площею    

0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Одеській, 17 «а» (139270,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

278,54 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 

10.34. В зв’язку зі смертю пункт 1.47. рішення XXVII сесії міської ради 

VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1859 «Про надання дозволів на 

розробку  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО та бойових дій» в частині надання гр. Волянюку Михайлу Петровичу 

земельної ділянки площею 0,1000 га в районі вул. Загорської визнати таким, що 

втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
 

 11.19. Звернення гр. Данича Вадима Миколайовича щодо неможливості 

вирішення питання оформлення права власності на виділену 16.10.2015 року 



 17 

рішенням сесії земельну ділянку в районі вул. Собранецької (масив 1) та 

розглянути можливість надання рівноцінної земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підшукати рівноцінну земельну ділянку.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  

 


