
      П Р О Т О К О Л    №44 

засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

від 19.08.16 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;  

Афанасьєва Олеся Вікторівна; 
Козак Василь Андрійович.   

 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Івегеш М.М. – начальник служби містобудівного 

кадастру 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. 

1.1. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею                   

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської, 63 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.2. Гр. Галас Ярославу Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Виноградній з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.3. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0516 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.4. Гр. Панцуличу Олександру Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0796 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Транспортній з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.8. Гр. Кирлику Василю Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації, плану зонування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.9. Гр. Морека Михайлу Едуардовичу земельної ділянки площею                   

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації, плану зонування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.10. Гр. Ярошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею                   

0,0525 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Д. Снігурського, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.11. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з раніше прийнятим рішенням щодо цієї земельної ділянки.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.15. Гр. Перевузнику Євгену Степановичу земельної ділянки площею     

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климпуша з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації, плану зонування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.16. Гр. Кучмі Костянтину Ігоровичу земельної ділянки площею     

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климпуша з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації, плану зонування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.17. Гр. Граб Богдану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0719 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з раніше прийнятим рішенням щодо цієї земельної ділянки.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.20. Гр. Біндусову Олександру Євгеновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні "Сосновий" з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Відділу 

землекористування проаналізувати квартал житлової забудови і доповісти 

на наступне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.25. Гр. Семаков Альберту Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0631 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 181 

з подальшою передачею її у власність. 

Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                         

16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволів на підготовку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької 

(масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання 

гр. Семакову А.В. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 14а визнати такими, 

що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.26. Гр. Товт Крістіану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 4 з подальшою передачею її у 

власність. 

Пункт 1.33 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. Товт К.Ю. земельної ділянки площею 0,0630 га в 

районі вул. Загорської, визнати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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1.29. Гр. Луцюку Віктору Євгеновичу земельної ділянки площею      

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 22 з 

подальшою передачею її у власність. 

Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                         

09 квітня 2015 року № 1662 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської» в 

частині надання гр. Луцюку В.Є. земельної ділянки площею 0,0630 га поз. 18 

визнати такими, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.30. Гр. Гусару Людвігу Валерійовичу земельної ділянки площею      

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 5 з 

подальшою передачею її у власність. 

Пункт 1.1. 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. Гусару Л.В. земельної ділянки площею 0,0630 га в 

районі вул. Загорської визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.31. Гр. Петруньо Вячеславу Вячеславовичу земельної ділянки площею      

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 7 з 

подальшою передачею її у власність. 

Пункт 1.36. 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. Петруньо В.В. земельної ділянки площею 0,0630 га в 

районі вул. Загорської визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.32. Гр. Крайнянському Василю Петровичу земельної ділянки площею     

0,0636 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кедровій, 19 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.36. Гр. Лецо Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,0851 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Керченській подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

     1.37. Гр. Газа Віктору Йосифовичу земельної ділянки площею 0,0851 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Керченській 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. 

2.17. Товариству з обмеженою відповідальністю "Єль КФТ" земельної 

ділянки площею 0,2372 га для будівництва та обслуговування будівель іншої 

громадської забудови по вул. Сечені, 29 "а" з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.33. Гр. Пилипець Івану Івановичу земельної ділянки площею     0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.34. Гр. Пилипець Любові Антонівні земельної ділянки площею     0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій з подальшою передачею 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). 

4.101. Ужгородському вищому професійному училищу торгівлі та 

технології харчування земельної ділянки площею 1,6200 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Перемоги, 142.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

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. 
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6.1. Закарпатському обласному товариству ромів «Романі Чгіб» земельної 

ділянки площею 0,0184 га для обслуговування прибудованого гуртожитку по 

вул. Дунаєвського, 2 «б» строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «МІК»  земельної ділянки 

площею 0,2000 га для будівництва офісно-житлового комплексу по                       

вул. І. Франка, б/н строком на _______ років.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити юридичному 

управлінню вивчити питання і доповісти на наступне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.3. Фізичній особі-підприємцю Шляхті Наталії Іванівні земельної 

ділянки площею 0,0082 га під торговим павільйоном по вул. 8-Березня, б/н 

строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.4. Фізичній особі-підприємцю Кушнір Анатолію Вікторовичу земельної 

ділянки площею 0,0100 га під власними приміщеннями для комерційного 

використання по вул. Мукачівській, 65 строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.5. Гр. Колечко Вадиму Олеговичу земельної ділянки площею 0,0533 га 

під придбаним приміщенням та для його обслуговування по                            

вул. Українській, 16 "г" строком на 10 років.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.6. Гр. Драгула-Вайнагій Оксані Йосифівні земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Юнацькому, 8 строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.7. Фізичній особі-підприємцю Лещенко Світлані Олексіївні земельної 

ділянки площею 23 кв.м для влаштування входу для власного магазину по           

вул. Белінського, 15/2 строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.8. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею 0,19га 

для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Нікітіна, 15 

строком на 5 років.   
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ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.9. Гр. Сабадошу Володимиру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0017 га під прибудовою до власних приміщень по вул. Л. Толстого, 31 

строком на 5 років.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.10. Гр. Коровіну Віктору Сергійовичу земельної ділянки площею          

19 кв.м. для влаштування входу до магазину по вул. Грушевського, 63/37 

строком на 5 років.  

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибиральник» 

земельної ділянки площею 5000 кв.м. для будівництва та обслуговування 

виробничої бази по вул. Богомольця строком на 5 років.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки земельна ділянка вже викуплена.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.12. Товариству з додатковою відповідальністю «Страхове товариство з 

додатковою відповідальністю «Глобус» земельної ділянки площею 16 кв.м. для 

влаштування входу до власного офісного приміщення по вул. Минайській, 3/40 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. Департаменту 

міського господарства при укладенні додаткової угоди вжити необхідних 

заходів щодо сплати втраченої вигоди.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.13. Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «Гетьман»  

земельної ділянки площею 995 кв.м. для реконструкції та обслуговування 

будівлі (кафе «Спорт») по вул. І. Франка, 1 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити юридичному 

управлінню вивчити питання і доповісти на наступне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.14. Гр. Сідун Тетяні Юріївні земельної ділянки                               

площею 11 кв.м. для влаштування входу до власного магазину по                                    

вул. Грушевського, 29/17 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.15. Фізичній особі-підприємцю Яворському Івану Михайловичу                         

та гр. Піпаш Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0767 га під 
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майновим комплексом та для його обслуговування по вул. Грушевського, 2 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.16. Фізичній особі-підприємцю Пригара Наталії Іванівні земельної 

ділянки площею 0,0019 га  під прибудовою до власного приміщення по                 

вул. Добролюбова, 6 строком на 5 років.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.18. Гр. Каналош Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0009 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                 

вул. Заньковецької, 38 строком на 5 років.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.19. Фізичній особі-підприємцю Левчак Ользі Михайлівні земельної 

ділянки площею 230 кв.м під власним магазином з добудовою по                              

вул. Собранецькій, 146 строком на 5 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.20. Гр. Кашшай Ярославу Мироновичу та гр. Піскарь Наталії 

Миколаївні земельної ділянки загальною площею 400 кв.м. для обслуговування 

житлового будинку по вул. Запісочного, 25 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.21. Фізичній особі-підприємцю Лешанич Марії Василівні земельної 

ділянки площею 0,0080 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Грушевського, 27 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.22. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство «Латекс» 

земельної ділянки площею 49 кв.м  для будівництва офісного приміщення по                              

вул. Станційній, 16/1 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.23. Гр. Пап Амалії Федорівні земельної ділянки площею 0,0186 га під 

придбаною будівлею та для її обслуговування по вул. Підградській, 22 строком 

на 5 років.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі п. 1 ст.122 ЗКУ.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.24. Гр. Кісів Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,2071 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Перемоги, 145 строком на 5 років.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст.134 ЗКУ.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.25. Фізичній особі-підприємцю Сокаль Любові Миколаївні земельної 

ділянки площею 0,0016 га для обслуговування входу до власного приміщення 

по вул. Сечені, 35 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.26. Публічному акціонерному товариству "РОДОВІД БАНК" земельної 

ділянки площею 0,0115 га під придбаною будівлею по                                      

вул. Заньковецької, 66 "е" строком на 5 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.27. Приватному підприємству «МІБС» земельної ділянки площею 

0,0600 га під власною будівлею для комерційної діяльності по                                      

вул. Тобілевича, 13 строком на 5 років.  

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.28. Фізичній особі-підприємцю Ганусич Наталії Юріївні земельної 

ділянки площею 507 кв.м. для комерційної діяльності по вул. І. Франка строком 

на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити юридичному 

управлінню вивчити питання і доповісти на наступне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.29. Гр. Перечинському Ярославу Васильовичу земельної ділянки 

площею 499,55 кв.м. для розміщення та будівництва торгового центру та 

офісних приміщень по вул. Джамбула – Бородіна, б/н строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.30. Гр. Решетарю Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею   

0,0037 га під власним нежитловим приміщенням по вул. Духновича, 3 строком 

на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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6.31. Приватному акціонерному товариству "Сільпо рітейл" земельної 

ділянки загальною площею 0,0660 га (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0095 площею 0,0300 га), (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0096 площею 0,0360 га), для обслуговування власної будівлі 

ринкової інфраструктури по вул. Генерала Свободи, 9 "б"строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне 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 : 

7.1. ВАТ «Виробничо-будівельне підприємство» на земельну ділянку 

площею 1949,57 кв.м. для будівництва багатоквартирного житлового будинку 

по  вул. Володимирській (мікрорайон «Боздош»). 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.2. Гр. Стан Михайлу Петровичу на земельну ділянку площею 0,0101 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. С. Дністрянського, 12. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.3. Гр. Машкаринцю Юрію Іллічу на земельну ділянку площею 0,0050 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пл. Театральній, 3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.4. Гр. Бурлику Мирославу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га під власною будівлею для комерційної діяльності по                                      

вул. Тобілевича, 13. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.5. Гр. Асаулюк Андрію Валерійовичу земельної ділянки площею           

25 кв.м. для влаштування входу до власного офісу по вул. Минайській, 8/2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Розглянути питання після звернення ОСББ.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.7. Фізичній особі-підприємцю Кокіну Володимиру Олексійовичу 

земельної ділянки площею 996 кв.м. для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств по вул. П. Комуни, 4.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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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. 

8.1. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки                               

площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

Слов’янській набережній, 4. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.2. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки                               

площею 0,0131 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

Слов’янській набережній, 4. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.3. Гр. Ратушняку Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

1,1732 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Підградській, 33. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Департаменту міського 

господарства надати для ознайомлення  інформацію про сплату заявником 

за землю.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.4. Гр. Пребуш Світлані Миколаївні земельної ділянки                               

площею 0,0011 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                   

вул. Загорській, 26. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.5. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0264 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.6. Гр. Грицик Ларисі Олексіївні земельної ділянки площею 1,2617 га   

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  

вул. Електрозаводській, 35. 

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. 

9.1. Гр. Раскатовій Ірені Володимирівні земельної ділянки площею       

20,4 кв. м для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
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забудови по вул. Белінського, 13/2 (6 940,28 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 340,21 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна інвестиційна 

компанія" земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування громадських та релігійних організацій по                  

Слов`янській набережній, 7 (177600,00 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 296,00 грн.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання з застосуванням 

коефіцієнту 2.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.3. Гр. Гулеваті Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею    

0,0065 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                    

вул. Джамбула, 78 "б" (19834,75 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

305,15 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.4. Гр. Оксьон Маргариті Юліївні земельної ділянки площею 0,0085 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Володимирській, 78 "б" (20473,10 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 240,86 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.5. Гр. Гаврилко Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,0938 га 

для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування по вул. Боздоський парк, 2 (304015,18 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 324,11 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.6. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0175 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Мукачівській, 9 (62844,25 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 359,11 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.7. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0017 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Мукачівській, 9 (6525,96 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 383,88 грн.).  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.9. Гр. Горвату Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею       

0,0,0356 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури по вул. Паризької Комуни, 4 

(58647,44 грн. з розрахунку на один квадратний метр 164,74 грн.).  

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 

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: Рекомендувати задовольнити клопотання у постійне 

користування.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


