
      П Р О Т О К О Л    №42 

засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

від 12.08.16 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович;  

Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович.   

Афанасьєва Олеся Вікторівна; 
 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Квіт В.В. – заступник начальника  управління 

містобудування та архітектури.  

 

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. 

1.12. Гр. Гарячому Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0790 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.13. Гр. Сасин Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею     

0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.14. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею     

0,0884 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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1.18. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу земельної ділянки площею  

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.19. Гр. Гречині Василю Павловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.21. Гр. Дідик Петру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0867 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Карпатській, 41 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.22. Гр. Остич Валерію Валерійовичу земельної ділянки площею     

0,0875 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Карпатській, 39 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.24. Гр. Жабському Денису Сергійовичу земельної ділянки площею     

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.27. Гр. Товт Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської-Єньковської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.28. Гр. Мішину Едуарду Ігоровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської-Єньковської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.9. Гр. Чикало Олександру Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                          

вул. Перемоги з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.32. Гр. Бедь Каріні Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з відсутністю документів на майно.  

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. Гецко Наталії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0236) площею 0,0530 га для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                      

вул. Словацькій, 21 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.2. Гр. Павлишин Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0274) площею 0,0565 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Нахімова, 45 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.3. Гр. Лешаничу Петру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0340) площею 0,0996 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Стефаника, поз. 217 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.4. Гр. Готько Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0750) площею 0,0226 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Закарпатській, 25 «б» зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 



 4 

3.5. Гр. Моренову Юрію Валентиновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0143) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Ульцинській, 29 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.6. Гр. Гецко Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0235) площею 0,0530 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Словацькій, 23 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.7. Гр. Тидір Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0150) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Корвалліській, 47 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.8. Гр. Чучка Ользі Іванівні земельної ділянки загальною площею 0,0127 

га (кадастровий номер 2110100000:31:001:0295 площею 0,0107 га), 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0294 площею 0,0020 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Цегольнянській, 6 та передати її в оренду строком на  5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.9. Гр. Мельник Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0261) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на пл. Лаборця, 2 та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.10. Гр. Дуран Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0260) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів на пл. Лаборця, 2 та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.11. Гр. Фенцику Юрію Степановичу земельної ділянки загальною 

площею 0,0280 га (кадастровий номер 2110100000:59:001:0304                              

площею 0,0056 га), (кадастровий номер 2110100000:59:001:0305                               

площею 0,0224 га) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Українській, 76 "а" та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.12. Гр. Гомаді Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0325) площею 0,0615 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Краснодонців, 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.13. Навчально - виховному комплексу «Ужгородський економічний 

ліцей, ЗОШ I-III ступенів» Ужгородської міської ради земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0278) площею 0,7235 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на пл. Ш. Петефі, 15 та 

передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.14. Гр. Минайло-Приходько Вікторії Іванівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0491) площею 0,0272 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Далекій, 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.15. Гр. Сінчаку Володимиру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0156) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Мирній, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.16. Гр. Лешко Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0155) площею 0,0619 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                            

вул. Мирній, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.17. Гр. Швордак Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0154) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Мирній, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.18. Гр. Олексій Віталію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0152) площею 0,0651 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Літній, 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.19. Гр. Кузьмі Віктору Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0493) площею   0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швейцарській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.20. Гр. Журавльову Віктору Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0153) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.21. Гр. Ужва Тетяні Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0151) площею 0,0628 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. О. Гончара, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.22. Гр. Стасьо Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0184) площею 0,0462 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Борканюка, 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.23. Гр. Пекарюк Федору Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0149) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

пров. Фермерському, 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.24. Гр. Кудрявцевій Тетяні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0297) площею 0,0640 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Кошицькій, 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.25. Релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви (Георгіївської) 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0189) площею                 

0,0307 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій в мікрорайоні «Радванка» та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.26. Гр. Поповичу Олександру Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0474) площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель торгівлі по вул. Заньковецької зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ:Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.27. Гр. Самсоновій Оксані Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0157) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Світлій, 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.28. Гр. Барні Людмилі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:002:0208) площею 0,0628 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в мікрорайоні "Боздош", 10 "б" зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ:Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.29. Гр. Байзі Ніні Валеріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0284) площею 0,0176 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд пл. Лаборця, 13 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.30. Гр. Сабов Ганні Янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0285) площею 0,0088 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд пл. Лаборця, 13 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.31. Гр. Тарасову Миколі Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0492) площею   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.32. Гр. Несуху Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0217) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в районі                        

вул. Собранецької – Серебристої зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ:Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.33. Гр. Горзо Іштвану Тіборовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0289) площею 0,0614 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Руській, 34 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.34. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0190) 

площею 0,0766 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров`я та соціальної допомоги по вул. Гранітній, 8 "а" та передати її 

в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.35. Гр. Долгош Магдалині Йосипівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0326) площею 0,0551 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Ст. Разіна, 62 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.36. Гр. Покорбі Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0259) площею 0,0050 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          

пр. Свободи, 55/82 та передати її в оренду строком на 5 років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.37. Гр. Федоришин Наталії Валеріївні земельної ділянки загальною 

площею 0,0488 га (кадастровий номер 2110100000:33:001:0207 площею    

0,0320 га), (кадастровий номер 2110100000:33:001:0208 площею 0,0168 га), для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бачинського, 35 "а"та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.38. Гр. Павленко Вікторії Вадимівні земельної ділянки загальною 

площею 0,0098 га (кадастровий номер 2110100000:08:001:0070 площею    

0,0062 га), (кадастровий номер 2110100000:08:001:0069 площею 0,0036 га), для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Герцена, 10/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.39. Гр. Повханич Єлизаветі Антонівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0381) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Малокам`яна, 4 "а" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.40. Гр. Чернець Лідії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0147) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 43 та 

передати її в оренду строком на 5  років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.41. Гр. Петричко Віктору Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:67:001:0155) площею 0,0641 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 42 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.42. Гр. Вадаському Андрію Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0185) площею 0,0460 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Багратіона, 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

3.43. Гр. Поповичу Ріхарду Ріхардовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0755) площею 0,0277 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. І. Франка, 1 "б", котедж 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.44. Приватному підприємству "Гроза РД" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:64:001:0035) площею 0,0358 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Проектній, 7 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.45. Гр. Анталовці Тетяні Петрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0097) площею 0,0020 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.57. Гр. Шевчуку Вадиму Олеговичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1741) площею 0,0791 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.58. Гр. Балог Інні Іванівні, як дружині загиблого учасника АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0160) площею    

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 11 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.60. Гр. Данч Тамарі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0486) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Капушанській, 157 "а" та передати її в 

оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.61. Гр. Баландяк Віталію Юрійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1740) площею 0,0965 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.61. Гр. Баландяк Віталію Юрійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1740) площею 0,0965 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.62. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу, як учаснику бойових 

дій земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1739) площею 

0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.63. Гр. Феєр Віктору Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:09:001:0012) площею 0,0278 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ольбрахта, 7м, 7л, 

7і, 7к та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.64. Гр. Кирилюк Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0531) площею 0,0701 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Теодора Ромжі та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.66. Гр. Семеновичу Василю Микитовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0161) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз.16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.67. Гр. Дідичу Михайлу Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:40:001:0039) площею 0,1000 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іванківській 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). 

4.89. Гр. Дешко Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0580 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Погорєлова, 39 з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.97. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0749 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.98. Гр. Мордованцю Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі                               

вул. Собранецької, 146 з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

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). 

5.4. Гр. Шусті Вікторії Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0483) площею 0,0593 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Погорєлова, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.13. Гр. Кенгерц Магдалині Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0071) площею 0,0242 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Герцена, 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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5.22. Гр. Півень Вірі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0040) площею 0,0024 га для влаштування входу до власних 

приміщень офісу по вул. Заньковецької, 76/74 та передати її в оренду строком 

на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.23. Гр. Василині Наталії Дєрдівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0332) площею 0,1530 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Томчанія, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.24. Гр. Василині Наталії Дєрдівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0331) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 11 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.25. Гр. Вайзер Валерії Сергіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0345) площею 0,0509 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 115 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.37. Гр. Прозору Євгенію Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0348) площею 0,0615 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Плехановій, 25 "а" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.38. Гр. Моланичу Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0382) площею 0,0310 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Ужанській, 53 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.39. Гр. Ясеновській Ельвірі Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0374) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Ціолковського, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

6.17. Гр. Дідич Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 78 кв.м під 

прибудовою до власних приміщень (комерційного використанні) по                 

пр. Свободи, 20/33 строком на 5 років.   

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

- підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки : 

7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Сервус" земельної 

ділянки площею 0,3500 га для будівництва багатоквартирного будинку в 

мікрорайоні "Боздош". 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.   

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. 

8.7. Гр. Данч Тамарі Олександрівні земельної ділянки площею 0,0500 га   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

вул. Капушанській, 157 "а". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.8. Гр. Феєр Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0278 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ольбрахта, 7м, 7л, 7і, 7к. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.9. Приватному акціонерному товариству "Закарпатінтерпорт" земельної 

ділянки площею 0,2000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 

10.34. П. 1.1. рішення XII сесії міської ради VI скликання від 24.05.12                

№ 532 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання в 

оренду земельних ділянок» в частині щодо затвердження об`єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку №1 на площі Жупанатській в             

місті Ужгороді технічної документації на земельну ділянку пл. 0,3382 га під 
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житловим комплексом та для його обслуговування на пл. Жупанатській, 1 та 

надання в оренду строком на 10 років визнати таким, що втратив чинність, та 

викласти в наступній редакції: 

- Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку №1 на площі 

Жупанатській в місті Ужгороді затвердити технічну документацію із 

землеустрою на земельну ділянку пл. 0,3382 га під житловим комплексом та 

для його обслуговування на пл. Жупанатській, 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника та суміжного землекористувача на 

наступне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
11.17. Звернення забудовників мікрорайону «Підлипники» щодо 

включення цілого мікрорайону «Підлипники» до меж м. Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Відділу землекористування, управлінню містобудування та 

архітектури підготувати проект рішення щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо розширення меж міста Ужгород, а 

саме включення мікрорайону "Підлипники".    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.22. Скарга гр. Куцик Ганни Павлівни з проханням не приймати ніяких 

рішень гр.гр. Цибульського Р.М., Цибульського В.М. з приводу земельної 

ділянки по вул. Загорській, 127 «а», оскільки одна із земельних ділянок 

закріплена за будинковолодінням скаржника. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома при розгляді проекту рішення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


