
      П Р О Т О К О Л    №49 

засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

від 14.09.16 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович;  

Афанасьєва Олеся Вікторівна. 
Козак Василь Андрійович;   

Шевчук Григорій Васильович.   

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Квіт  В.В. –головний спеціаліст управління 

містобудування та архітектури. 

 

Перелік питань 

запропонований відділом землекористування 

 на розгляд засідання комісії з питань  

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

     

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. Чекрію Борису Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0475 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"УТРИМАВСЯ" - 1 
1.2. Гр. Мешку Тарасу Богдановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Високій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.3. Гр. Ватуні Василю Васильовичу 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. 



 2 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури 

вивчити питання та доповісти членам комісії на наступному засіданні про 

можливість виділення земельної ділянки у вказаному місці.  

За це рішення голосували: 

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

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури 

вивчити питання та доповісти членам комісії на наступному засіданні про 

можливість виділення земельної ділянки у вказаному місці.  

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. 

2.1 Публічному акціонерному товариству «Івано-Франківськцемент» 

земельної ділянки площею 2,9000 га для розширення та будівництва під’їзних 

залізничних колій (для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту) по вул. Гранітній, 14 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.2. Повному товариству «Ескорт» земельної ділянки площею 0,0058 га 

для будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд на                        

пл. Корятовича, 20 з подальшою передачею її в оренду. 

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. Белецькому Івану Олександровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:46:001:0273) площею 0,0776 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.2. Гр. Підлипному Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0349) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Плеханова, 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.3. Гр. Криваничу Валерію Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0281) площею 0,0312 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій по вул. Митрака, б/н та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.4. Гр. Маслянка Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0222) площею 0,0028 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29/17 та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.5. Гр. Гукасян Рузанні Хачіківні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0292) площею 0,0070га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 44 та передати її в оренду строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.6. Гр. Іванчо Ернесту Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0319) площею 0,0018 га для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів по  пров. Університетському та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.7. Гр. Немеш Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0256) площею 0,0591 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по пр. Свободи, 3  «а» та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

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). 

4.1. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об'єднання орендованої земельної ділянки 

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

4.1.1.Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки загальною площею                       

0,0123 га на земельні ділянки  площами 00084 га, 0,0039 га по                                         

вул. Грибоєдова, 20.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.1.2. Обласній клінічній інфекційній лікарні земельної ділянки 

загальною площею 0,8000 га для обслуговування закладу громадського 

призначення по вул. Грибоєдова, 20 «а» з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.1.3. Департаменту міського господарства земельних ділянок площею 

0,0400 га та площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

іншої громадської забудови по вул. Грушевського, 35 «а» з подальшою 

передачею її в комунальну 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). 

5.1. Гр. Федорішко Златі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0322) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Доманинській, 285 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.2. Гр. Костюх Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0248) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Стародоманинській, 93 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного БУДИНКУ 

«Доманинці, 1» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:002:0350) 

площею 0,3187 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  по  вул. Доманинській, 336 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.4. Гр. Мацко Кроліні Станіславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0151) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    вул. 

Гагаріна, 183 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 



 5 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Галич» земельної 

ділянки площею 9,0000 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  в районі вул. Загорської строком на 15 років.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"УТРИМАВСЯ" - 1 
6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Паб і Ком» земельної 

ділянки площею 4000 кв.м. для будівництва і обслуговування кемпінгу  в 

районі об’їзної дороги (урочище «Червениця») строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне 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. 

8.1. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки                               

площею 0,0170 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

вул. Возз’єднання, 5. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - 2 

8.2. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки                               

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

вул. Возз’єднання, 5. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - 2 

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

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

9.1. Гр. Мац  Олександру Васильовичу земельної ділянки площею                         

0,2521 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Кошового, 5 (304386 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 120,74 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 
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10.1. В зв’язку зі зміною в законодавстві п. 1.1. рішення XI сесії міської 

ради VI скликання від 30.12.11 № 408 «Про надання дозволів на складання 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право на земельну ділянку» в частині надання гр.гр. Головей В.Г., 

Пекар М.М., Пекар В.П., Пекар В.М. дозволу на складання технічної 

документації на земельну ділянку по вул. Панькевича, 41 вважати таким, що 

втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.2. У п. 1.25. рішення XXII сесії міської ради VI скликання від 29.05.14  

№ 1326 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні 

цільового призначення, а саме: «для обслуговування будівель торгівлі» писати 

«для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» та слова «в оренду 

строком на два роки до двадцять дев’ятого травня 2016 року» читати «в оренду 

строком на три роки до двадцять дев’ятого травня 2017 року».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.3. В зв’язку з технічною помилкою  у рішенні XXVII сесії міської ради 

VI скликання від 09.04.15 № 1662  «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської» в 

частині надання дозволу  гр. Бугаєнку Олександру Миколайовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме: слова  «0,0605 

га» читати «0,0671 га».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.4. В зв’язку з технічною помилкою  у рішенні XXVII сесії міської ради 

VI скликання від 09.04.15  № 1662  «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської» в 

частині надання дозволу гр. Пильнику Михайлу Юрійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме: слова                     

«площею 0,0605 га, поз. 104» читати «площею 0,0630 га, поз. 15».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.5.  В зв'язку з використанням права безоплатної приватизації         

пункт 1.10. рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання від 19.12.14 № 1584   

«Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» в частині надання гр. Малику Олександру Володимировичу 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дравецькій, 27 

вважати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.6. Відповідно до Порядку встановлення ставок орендної плати у                            

м. Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у  розпорядженні 

Ужгородської міської ради затвердженого ХХVII сесією міської ради VІ 

скликання від 19.02.2015 № 1651 встановити ТОВ "Медичне училище "Медик" 

на земельну ділянку пл. 0,0889 га по вул. Мукачівській, 44 для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти ставку орендної плати (% від 

нормативної грошової оцінки) в розмірі 3 %. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати задовольнити клопотання.  

2. Для всіх інших земельних ділянок, які не визначені рішенням ХХVII 

сесії міської ради VІ скликання від 19.02.2015 № 1651, встановити ставку 

орендної плати в  розмірі 3 %. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.7. Пункт 1.1. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 

09.04.15  № 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. Кондраш Василю 

Васильовичу, прож. по пр. Свободи, 55/40 дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0612 га , поз. 59 в 

районі вулиці Тютюнової вважати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.8. Внести зміни в пункт 2.13. рішення Ужгородської міської ради від 

12.09.14 № 1430 " Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" в частині зміни 

площі земельної ділянки з 0,0800 га на 0,0601 га наданої гр. Бадзо Іллешу 

Яношовичу по вул. Криничній, 17.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.9. В зв’язку з технічною помилкою (дублювання) п. 1.30. ХХVII сесії 

міської ради VІ скликання від 09.11.2015 № 1882 в частині затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0629 га по                        

вул. Горсенській, 32 гр. Вулшинському Ю.Ю. вважати таким, що втратив 

чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.10. Звернення гр. Іванюк Миколи Миколайовича щодо внесення змін у 

пункті 1.9. рішення XXIII сесії міської ради VI скликання від 11.07.14 № 1366 

«Про поновлення та відмову у поновленні договорів оренди земельних 

ділянок» в частині поновлення  фізичній особі-підприємцю Іванюку Миколі 

Миколайовичу договору оренди на земельну ділянку площею 0,0013 га по вул. 

Бородіна, 4/36 слова «фізичній особі-підприємцю» читати «громадянину». 
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 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.11. Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 

жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу 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. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га                      

поз. 232 а визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.12. Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 

жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу 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. Касич Миколі Олексійовичу  земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 6 а 

визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.13. Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 

жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу 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. Пайда Івану Івановичу  земельної ділянки площею 0,0700 га, поз. 60 а 

визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.14. Пункт 1.13. 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. Чередниченку О.О. земельної ділянки в районі вул. 

Загорської визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.15. На підставі рішення виконкому міської Ради народних депутатів 

від 27.05.92 № 93 внести зміни у рішення XX сесії міської ради VI скликання 

від 14.03.14 № 1228 «Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» в частині надання дозволу гр. Соляник Михайлу Михайловичу на 

складання технічної документації на земельну ділянку, а саме: слова «0,0930 

га» читати «0,0990 га». 
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення вивчити 

питання та доповісти членам комісії на наступному засіданні щодо 

ймовірних судових спорів по цьому питанню.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.16. У зв`язку з неможливістю реалізації пункт 1.2. рішення III сесії 

міської ради VII скликання від 31 травня 2016 року № 233 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Марковичу З.З. на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0150 га по 

вул. Я. Гуса, 5/1 з подальшою передачею її в оренду визнати таким, що втратив 

чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.17. П. 1.1. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 31.05.13                

№ 927 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту» в частині щодо надання автогаражному 

кооперативу "Мрія-1" дозволу на складання технічної документації на земельну 

ділянку пл. 0,528 га для колективно гаражного будівництва по                         

вул. Богомольця, б/н визнати таким, що втратив чинність, та викласти в 

наступній редакції: 

- Автогаражному кооперативу "Мрія-1" надати дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку пл. 0,5280 га для 

колективно гаражного будівництва по вул. Богомольця, б/н з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з скасуванням в судовому порядку рішення щодо сервітутного 

користування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.18. В зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 4.5 рішення   

II сесії міської ради VII скликання від 21.04.16 № 182 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу об`єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку "Газда-2015" на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,5382 га для обслуговування багатоквартирного 

будинку по пр. Свободи, 2 з подальшою передачею її у постійне користування 

слова «площею 0,5382 га» читати «площею 0,6048 га». 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.19. Враховуючи договір купівлі – продажу частини житлового будинку 

пункт 3.1. рішення XXI сесії міської ради VI скликання від 17 квітня 2014 року 

№ 1282 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
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відведення земельних ділянок» в частині надання Гр. Петрус О. С. гр. Шахайда 

М.В. та гр. Петрус А.В. дозволу на складання технічної документації на 

земельну ділянку пл. 0,0588 га по пров. Підгірному, 12 вважати таким, що 

втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Петрус Олександру Степановичу та гр. Петрус Андрію Васильовичу 

надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельну ділянку площею 0,0588 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по  пров. Підгірному, 12 

(з подальшою передачею її у власність). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.20. У зв’язку з смертю гр. Бокшан Михайла Михайловича рішення V 

сесії міської ради VII скликання від 14 липня 2016 року № 280 в частині 

надання гр. Бокшан Михайлу Михайловичу дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0030 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н поз.42 викласти в 

наступній редакції: 

- гр. Бокшан Катерині Сергіївні, як спадкоємцю  надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н 

поз.42  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
11.1. Звернення гр. Садовського Анатолія Францовича (учасника бойових 

дій в ДРА) щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися із заявою до центру 

надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому ст. 118 

Земельного кодексу України.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
11.2. Звернення гр. Микитчук Любові Іванівни щодо надання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (на обліку з 05.06.08). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 

тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 

вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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11.3. Звернення гр. Кримського Сергія Броніславовича (учасника бойових 

дій в Афганістані, інв. 3 гр.) щодо надання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.     

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися із заявою до центру 

надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому ст. 118 

Земельного кодексу України.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
11.4. Звернення регіонального молодіжного екологічного обєднання 

«Екосфера»  з приводу розірвання договору оренди з ТОВ «Ужгород -Маркет» 

на оренду земельної ділянки площею 6 га по вул. Заньковецької. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення вивчити 

питання та розглянути можливість звернення до суду щодо розірвання 

договору оренди.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
11.5. Звернення гр. Лис Сергія Михайловича (учасник АТО, багатодітний 

батько) щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися із заявою до центру 

надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому ст. 118 

Земельного кодексу України.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
11.6. Звернення ОСББ «Декабристів 45» та ОСББ «Декабристів 54» з 

проханням не приймати ніяких рішень з приводу земельної ділянки пл. 0,1005 

га по вул. Джамбула, 117 «а», яка передана ФОП Пишка Р.М. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
11.7. Звернення гр. Бушко Юрія Юрійовича (учасник АТО) щодо надання 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в межах  м. 

Ужгорода.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися до гаражних 

кооперативів міста щодо визначення місця розташування гаражу.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
      11.8. Звернення гр. Белянського Олександра Федоровича (інвалід війни 

3гр.) щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити відділу 

землекористування звернутися в держгеокадастр щодо з'ясування   

питання використання заявником права на безоплатну приватизацію 

земельної ділянки.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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11.9. Звернення гр. Музики Олександра Васильовича ( учасник бойових 

дій в ДРА) щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання після затвердження детального 

плану кварталу на вул. Собранецькій.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

      11.10. Звернення гр. Шевченка Валентина Федоровича ( учасник бойових 

дій в ДРА, інвалід війни 2 гр. на обліку з 2012 року) щодо надання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися із заявою до центру 

надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому ст. 118 

Земельного кодексу України.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
      11.11. Звернення гр. Третьяк Віталія Ілліча ( учасник бойових дій в ДРА, 

інвалід війни 3 гр. на обліку з 2006 року) щодо надання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися із заявою до центру 

надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому ст. 118 

Земельного кодексу України.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
11.12. Звернення Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) Закарпатська територіальна організація Ужгородське міське 

товариство учасників Афганської війни щодо забезпечення земельними 

ділянками членів організації, ветеранів афганської війни, відповідно до списку 

в кількості 43 чоловік (додається). 

ВИРІШИЛИ: Взяти список до  уваги та розглянути питання при розробці 

нового кварталу житлової забудови.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
     11.13. Інформація головного управління Держгеокадастру у Закарпатській 

області з приводу землекористування по вул. Ф. Тіхого, 13 «б». 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

11.14.Звернення Державної інспекції сільського господарства щодо 

недотримання вимог земельного законодавства Ужгородською міською радою 

при наданні у користування на умовах оренди земельної ділянки 0,08 га 

(211010000:50:001:0302) громадській організації "Інститут транскордонного 

співробітництва" із земель, що знаходяться у постійному користуванні 

Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.  

 ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.   

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

 

          11.15. Звернення   Української Автокефальної Православної Церкви    

щодо повернення земельної ділянки релігійній громаді УАПЦ по                               

вул. Ольбрахта – Підградській для будівництва культової споруди. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 

тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 

вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 11.16. Звернення гр. Сахнюка Олександра Яковича ( учасника бойових 

дій) щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (на обліку перебуває з 

09.12.11). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися із заявою до центру 

надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому ст. 118 

Земельного кодексу України.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

     11.17. Службова записка Департаменту міського господарства від 21.06.16 

№ 24.01.10/1679. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Відділу землекористування 

підготувати інформаційну довідку  щодо реалізації питань визначених у 

службовій записці департаменту міського господарства.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

     11.18. Звернення Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт» з приводу перегляду рішення сесії міської ради від 

21.04.16 № 182 про надання дозволу ПАТ «Закарпатінтерпорт» на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2000 га по 

вул. Собранецькій, 145 та його подальше скасування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати звернутися до суду.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
11.19. Звернення гр. Бринзей Василя Івановича (учасника бойових дій в 

Афганістані) щодо надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися із заявою до центру 

надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому ст. 118 

Земельного кодексу України.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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11.20. Звернення адміністрації обласної клінічної інфекційної лікарні 

щодо не заперечення у виділенні частини земельної ділянки під будівництво 

храму святого лікаря святителя Луки (Войно-Ясенецького). 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома при надходженні технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

11.21. Звернення західного територіального управління національної 

гвардії України, військової частини 3002 західного ОТО НГУ щодо надання 

земельної ділянки під забудову багатоповерхового будинку для забезпечення 

військовослужбовців національної гвардії України (учасників АТО). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


