
ПРОТОКОЛ № 63 
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 14.12.2016         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

Пономарьов С.Б. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І. – секретар комісії; 

Афанасьєва О.В., Бабидорич В.В., 

Козак В.А.,Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Полтавцева Т.В. - заст. директора департаменту міського господарства; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

 Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.16. Гр. Лопачаку Михайлу Богдановичу земельної ділянки площею 0,0847 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі кварталу «Сосновий» з подальшою передачею її у 

власність. 

- Пункт 2 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. 

Лопачак М.Б. земельної ділянки площею 0,0750 га в районі вул. 

Собранецької (масив 2) поз. 117 «б» визнати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Малку Миколі Йосиповичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Докучаєва з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.12. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

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. Гр. Літак Галині Юріївні земельної ділянки площею 0,0037 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Баконія, 2 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи, 53» земельної ділянки площею 0,9100 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 53 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо доцільності та раціональності використання 

зазначеної території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку 

«Боздоський» земельної ділянки площею 15,1700 га для ведення 

господарської діяльності  по  вул. Возз’єднання, 5 парк «Боздоський» з 

подальшою передачею її в постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися щодо надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою в межах ПЗФ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Василечку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0035 га для будівництва та обслуговування об’єкта зв’язку з надання 

телекомунікаційних послуг по вул. Фединця, б/н з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.5. Гр. Александровій Тетяні Олексіївні земельної ділянки площею 0,0066 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, 80 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Юрик Оксані Йосипівні, гр. Хомик Діані Юріївні земельної ділянки 

площею 0,0418 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Учительській, 7 з подальшою передачею її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Прісняк Аллі Іванівні земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Богомольця, 18/22, кв. 26 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею  0,0190 га 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу та пасіки  по вул. 

Нікітіна, 15 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка сформована і перебуває в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Ральцевич Тамарі Олександрівні земельної ділянки площею 0,0033 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Корзо, 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Ерфанюку Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0150 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Митрака, 9 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після належного переоформлення 

нерухомого майна (квартири) у будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Панькевича 77" 

земельної ділянки площею 0,3081 га для обслуговування багатоквартирного 
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житлового будинку по вул. Панькевича, 77 з подальшою передачею її у 

власність. ( в постійне користування). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка, відповідно до законодавства, не може  не передаватися 

ОСББ у власність та у зв’язку з тим, що на земельній ділянці розташоване 

майно, яке не належить ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Рега Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Довгій, 9 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Качур Ганні Михайлівні земельної ділянки площею 0,1514 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Садовій, 15 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Венеліна Гуци" 

земельної ділянки площею 0,7032 га для обслуговування багатоквартирних 

житлових будинків по вул. Венеліна Гуци, 2,4,10  з подальшою передачею їх 

в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення звернення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Грицюку Роману Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0310 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Заньковецької, б/н з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Бек Степану Євгеновичу, гр. Орос Вероніці Михайлівні, гр. Даньо 

Ользі Михайлівні, гр. Даньо Олесі Вікторівні, гр. Землякову Олексію 

Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0392 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Берчені, 19 з подальшою передачею її в оренду ( запросити заявника на 

підставі протоколу № 53 від 19.10.16). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Поляк Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,2676 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 275 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Шахта Уж-20" 

земельної ділянки площею 0,6068 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Оноківській, 20 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0143 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії  по 

вул. Небесної Сотні, 5 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою під пятном забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Ковач Віктору Бернатовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою під пятном забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22.  Гр. Личку Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0050 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою під пятном забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23.  Гр. Дикун Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою під пятном забудови. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24.  Гр. Борис Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0057га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», ряд 

19, поз.2 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25.  Гр. Мацолі Віктору Михайловичу земельної ділянки площею  0,0060 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд Б, поз.26 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26.  Гр. Ляшину Євгену Івановичу земельної ділянки площею   0,0095 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд А, поз.35 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Борнемісса Андрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд А, поз.8 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28.  Гр. Легезі Андрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0063 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд А, поз.4 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Гр. Колесникову Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1880 га (0,0067 га) для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 

Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», ряд 9, поз.12-13 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30.  Гр. Колеснікову Олексію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1840 

га (0,0078 га) для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

УГК «ПОЛІТ», ряд Е, поз.6,7,8 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Гр. Ігнатьо Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0980 га 

(0,0098 га) для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

УГК «ПОЛІТ», ряд 1, поз. 1 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Ігнатьо Анжеліці Миколаївні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд 1, поз. 19 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Гр. Опаленику Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0030 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд Г, поз. 11 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 
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майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Гр. Грежещуку Анатолію Вацлавовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«ПОЛІТ», ряд 10, поз. 2 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Гр. Леппіку Станіславу Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«ПОЛІТ», ряд 9, поз. 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Гр. Баратей Світлані Андріївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», ряд 

В, поз. 6 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.37. Гр. Грежещук Катерині Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0056 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд 6, поз. 2 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.38. Гр. Хоменку Ігорю Савелійовичу земельної ділянки площею 0,0060 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд Г, поз. 9 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 
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майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.39. Гр. Кравченку Дмитру Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0034 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«ПОЛІТ», ряд Б, поз. 22 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. Гр. Борнеміса Парасці Карлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», ряд 

Б, поз. 9 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.41. Гр. Крупі Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею  0,0046 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «ПОЛІТ», 

ряд 14, поз. 17 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.42. Гр. Меженному Андрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0023 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«ПОЛІТ», ряд 13, поз. 18 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 

майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.43. Гр. Лепканичу Василю Федоровичу земельної ділянки площею 0,0081 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«ПОЛІТ», ряд 4, поз. 16 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити начальнику 

відділу землекористування вивчити питання щодо наявності нерухомого 
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майна на земельній ділянці та про результати доповісти на наступному 

черговому засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.44. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0271 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.45. Публічному акціонерному товариству "Закарпаття-авто" земельної 

ділянки площею 2,4581 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Олександра 

Блистіва (Краснодонців), 20 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. 

2.46. Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

«Закарпаття-Донбас» земельної ділянки площею 0,2445 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Артилерійській, 6 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.47. Гр. Селехману Івану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0067 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«ПОЛІТ», ряд Г, поз. 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.48. Фізичній особі-підприємцю Пономарьовій Наталії Миколаївні 

земельної ділянки площею 0,0852 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Перемога, 23 «а» з подальшою 

передачею її в оренду 

ВИСТУПИЛИ: Пономарьов С.Б. повідомив, що з метою уникнення 

конфлікту інтересів з даного питання та на виконання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» не буде брати участь в обговоренні питання та 

утримається від голосування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 4; 

  «утримався» - 1; 

  «не голосував» - 1. 

2.50. Гр. Логойді Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0845 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.52. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Православна, 

18" земельної ділянки площею 0,0695 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по Православній набережній, 18 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.53. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пріоритет» земельної 

ділянки площею 0,0387 га для будівництва та обслуговування торгового 

приміщення (роздрібна торгівля) та комерційних послуг по  вул. Грибоєдова, 

б/н з подальшою передачею її  в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

2.12. Гр. Петровському Анатолію Мар’яновичу земельної ділянки  площею 

0,0408 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Рожевій, 12 з подальшою передачею 

її у власність. ( на підставі протоколу № 25 від 27.04.2016 р.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.4. Гр. Касичу Миколі Олексійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0333) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, поз.38 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.5. Гр. Бабич Катерині Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0289) площею 0,0880 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Грибоєдова, поз. 6  зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Якубик Наталії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0327) площею 0,0703 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 56 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

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. 

6.1. Фізичній особі-підприємцю Феофанову Юрію Івановичу земельної 

ділянки площею 60,01 кв.м. під прибудову до торговельного центру по вул. 

Грушевського, 65 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Фізичній особі-підприємцю Ганусич Наталії Юріївні земельної ділянки 

площею 507 кв.м. для комерційної діяльності по вул. І. Франка строком на 10 

років ( відповідно до протоколу комісії від 19.08.16 № 44 вирішено 

відправити питання на довивчення. Доручити юридичному управлінню 

вивчити питання і доповісти на наступне засідання комісії, висновок 

додається).  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити члену комісії, 

депутату відповідного виборчого округу Афанасьєвій О.В. вивчити питання з 

виїздом на місце та доповісти на наступному черговому засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Фізичній особі-підприємцю Ландовській Вікторії Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0015 га під торговим кіоском по вул. Заньковецької, 77 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6.7. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею 0,1900 га 

для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Нікітіна, 

15 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.9. Приватному підприємству «УЗК Ресурс» земельної ділянки площею 1,5 

га для будівництва багатоквартирного будинку по  вул. Гвардійській, 53 

строком на 2 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 2 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0043 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 65/22 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0066 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 34. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0240 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 34. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею 0,1900 га 

для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів по  вул. Нікітіна, 

15. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Гр. Кохан Катерині Федорівні земельної ділянки площею 0,0028 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 3 «а». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.6. Гр. Мелкумян Арсену Суреновичу земельної ділянки площею 0,0405 га 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових послуг та 

допоміжних операцій по вул. Минайській, 37. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.7. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0749 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Угорській. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.9. Гр. Чучка Ользі Іванівні земельних ділянок площами 0,0107 га, 0,0020 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Цегольнянській, 6. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.11.  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» 

(довивчення, розглянути питання після затвердження детального плану 

території відповідно протоколу № 59 від 21.11.16). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради за умови укладення договору сервітуту для забезпечення 

проходу/проїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
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10.8. Усне звернення інваліда війни, учасника ліквідації ЧАЕС Машики 

Віктора Івановича щодо надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах м. Ужгорода (на обліку з 27.03.08). 

ВИРІШИЛИ: За умови надання заявником пропозицій щодо вільної 

земельної ділянки розглянути заяву першочергово. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки Ужгородської міської ради по 

вул. Загорській, 51. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

Ужгородської міської ради по вул. Загорській, 51. 

- площею 1,7690 га 2110100000:51:001:0765  

-площею 2,6968 га 2110100000:51:001:0763 

-площею 1,1868 га 2110100000:51:001:0764 

2. Управлінню Держгеокадастру в Ужгородському районі та 

виконавчому комітету Ужгородської міської ради на підставі розробленої 

технічної документації внести зміни в земельно – облікові документи (форма 

6-зем) щодо використання даних земель. 

3. Рекомендувати міському голові Андріїву Б.Є. винести питання на 

розгляд ІХ сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        С.Пономарьов 

 

 

Секретар комісії        Є.Прозор 


