
ПРОТОКОЛ № 66 
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 11.01.2017         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., 

Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Представники громадськості. 

 

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. 

1.10. (11.10.16) Гр. Драгун Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова) 

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. 

2.2. Гр. Крйока Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській, 8 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після  завершення інвентаризації 

земельних ділянок та дії мораторію. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Крокус.6" 

земельної ділянки площею 0,3060 га для будівництва і обслуговування 
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багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Сріблястій, 6 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури на наступне засідання постійної комісії 

розрахунок площ прибудинкової території згідно із нормативами чинного 

законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки площею 

0,0152 га для будівництва та обслуговування будівель та споруд іншого 

громадського призначення по вул. Боздошська дорога, 5 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно п.8 рішення міської ради від 10.03.16 № 119 «Про затвердження 

містобудівної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Черешні Юрію Степановичу земельної ділянки площею 0,0656 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

2.6. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

"Університетській 8" земельної ділянки площею 0,3766 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по пров. Університетському, 8 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Жемайте - 14" 

земельної ділянки площею 0,2970 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Жемайте, 14 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Гедеш Юрію Георгійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Садовій, 17 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ:  Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.9. Гр. Кашшаю Ярославу Мироновичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Запісочного, б/н з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

2.10. Гр. Бережник Вікторії Михайлівні земельної ділянки площею 0,3500 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 263 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 92 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Щедріна 30" 

земельної ділянки площею 0,2180 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Щедріна, 30 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Православна 

Набережна 17" земельної ділянки площею 0,0797 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по Православній набережній, 17 з подальшою передачею її у 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ:  Запросити заявника на засідання постійної комісії разом із 

суміжним землекористувачем. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки площею 

0,0860 га для обслуговування споруд нежитлового призначення по  вул. 

Острівній, 9 «а» прим. 2 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Вагерич Катерині Іванівні земельної ділянки площею 0,0065 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 4 «в» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю плану зонування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.15. Гр. Василечку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0039 га для будівництва об’єкту зв’язку по вул. Грушевського, б/н з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

2.16. Гр. Василечку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0060 га для будівництва об’єкту зв’язку по вул. Легоцького, б/н з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

2.17. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Радваночка" 

земельної ділянки площею 0,1843 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Андрія 

Палая (Тельмана), 15 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Штибель Світлані Михайлівні земельної ділянки площею  0,0790 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Ціолковського, 17 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

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. Перекрест Анатолію Валерійовичу, як учаснику АТО  земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0474) площею 0,0099 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 142 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Попович Олександру Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0234) площею 0,0067 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

після надання заявником предпроектної пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0501) площею 0,5512 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Стрільничній, 34 та передати її в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. (27.09.16) Товариству з обмеженою відповідальністю "Хозяйка" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0251) площею 

0,0173 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Волошина, 8 та передати її в оренду строком на _______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

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. Гр. Джанда Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0595 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Чапека, 6 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюку Дмитру Олеговичу земельної 

ділянки площею 0,0160 га для обслуговування власної автомийки по вул. 

Собранецькій, 147 «е» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити земельну ділянку під п’ятьом забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Німець Ганні-Еммі Олексіївні земельної ділянки площею 0,0590 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Дарвіна, 8 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Сечені 50" 

земельної ділянки площею 0,5687 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Сечені, 50 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на дововчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Маєрчику Павлу Степановичу земельної ділянки площею 0,0895 га 

для уточнення конфігурації земельної ділянки без зміни площі по  вул. 

Високій, поз. 10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на довивчення, доручити управлінню 

правового забезпечення надати інформацію щодо наявних судових розглядів 

по зазначеній земельній ділянці. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

господарських будівель і споруд по вул. Учительській, 7 з подальшою 

передачею її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Ревті Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0497 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Плеханова, 39 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.8. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

- Гр. Полончаку Василю Васильовичу земельної ділянки загальною площею 

0,1344 га на земельні ділянки площами 0,0993 га, 0,0351 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

мкрн. «Червениця» масив № 4, поз.9 з подальшою передачею їх в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.9. Гр. Пиреу Вірі-Ліді Йосифівні, як дружині загиблого учасника АТО 

земельної ділянки площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікнотех» земельної 

ділянки площею 0,2125 га для комерційної діяльності по вул. Гранітній, 1 «в» 

з подальшою передачею її  в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.11. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Боженка 6" 

земельної ділянки площею 0,0655 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Боженка, 6 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на довивчення. Доручити департаменту 

міського господарства розглянути правомірність реєстрації та 

функціонування зазначеного ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.12. Гр. Данканичу Ростиславу Івановичу земельної ділянки площею 0,0038 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Белінськго, 19/64 АГК 

«Білочка» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.13. Гр. Поліщук Ніні Миколаївні земельної ділянки площею 0,0333 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,1916 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури по вул. Гранітній, 5 з подальшою передачею її  в оренду. 

ВИРІШИЛИ:  Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,4570 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури по вул. Гранітній, 5 з подальшою передачею її  в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.16. Гр. Ганич Ользі Андріївні земельної ділянки площею 0,0551 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



 8 

4.17. Гр. Качур Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0598 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Щедріна, 20 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.18. Гр. Чайковській Тетяні Василівні земельної ділянки площею  0,0021 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Белінського, гараж № 42 на 

території АГК «Білочка» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.19. Гр. Качур Степану Яновичу земельної ділянки площею 0,0567 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Щедріна, 49 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.20. Гр. Синичко Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0595 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.21. Гр. Балацюк Світлані Олексіївні земельної ділянки площею 0,0527 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по пров. Криничному, 10 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.22. Гр. Штибель Світлані Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Ціолковського, 17 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

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). 
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5.1.  Гр. Бровді Кароліні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:003:0193) площею 0,0010 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 25/26 «а» та передати її в 

оренду строком на 2 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Дешко Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0496) площею 0,0580 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Погорєлова, 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Матьковській Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0360) площею 0,0639 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

А. Попадинця (Плеханова), 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Дюрику Яну Михайловичу земельної ділянки загальною площею 

0,0338 га (кадастровий номер 2110100000:62:001:0334 площею 0,0241 га), 

(кадастровий номер 2110100000:62:001:0333 площею 0,0097 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дендеші, 54 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Андрейчику Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0157) площею 0,3500 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Гагаріна, 261 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Капраль Мар’яні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0498) площею 0,0598 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Міксата, 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Бурок Еріці Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0288) площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Мукачівській, 61 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Чучмій Марті Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0048) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іванківській, 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Малош Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0335) площею 0,0604 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Єрмака, 36 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Станичак Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0384) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гагаріна, 369 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Шимон Ірині Сергіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0190) площею 0,0250 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Борканюка, 37 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Вуксті Марині Аркадіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0388) площею 0,0150 га для будівництва та 

обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Сидоряка, 25 та 

передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Гр. Шип Володимиру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1755) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Загорській, 125 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.14. Гр. Папіш Олені Валентинівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0185) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

пров. Залізничному, 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.15. Гр. Гаврилець Єві Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:12:001:0167) площею 0,0344 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Залізничній, 2 «е»та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.16. Гр. Гуснай Наталії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0356) площею 0,0450 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Горіховій, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.17. Гр. Сітало Вадиму Анатолійовичу, гр. Сітало Ларисі Василівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0500)  площею 

0,0589 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Чапека, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.18. Гр. Федишину Ярославу Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0290) площею 0,0651 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.19. Гр. Лебовичу Олександру Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0219) площею 0,0539 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Бачинського, 58 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.20. Гр. Цеголняй Магдалині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0383) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гагаріна, 232 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.21. Гр. Опіярі Дмитру Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0345) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Шкільній, 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.22. Гр. Мелеш Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0766) площею 0,036 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Котовського, 6 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.23. Гр. Дюрик Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0336) площею 0,0450 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Шишкіна, 33 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.24. Гр. Венцель Любомиру Івановичу, гр. Туряниці Діані Володимирівні, 

гр. Бузаш Артуру Володимировичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0502) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по   

вул. Берчені, 123 та передати її у спільну часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.25 (9.1. (17.11.15)) Спільному українсько-угорському підприємству 

«Аркела» у формі товариства з обмеженою відповідальністю земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0006) площею 0,0487 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 15 «а» 

та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

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. 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 ( 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

враховуючи висновок управління правового забезпечення запропонувати 

заявнику звернутися до суду щодо оскарження постанови Закарпатського 

окружного адміністративного суду від 01.06.16 по справі № 807/1136/15 . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Фізичній особі-підприємцю Гумен Василю Гавриловичу земельної 

ділянки площею 0,0030 га для влаштування входу до власного торгово-

офісного приміщення по вул. Минайській, 28/3 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на довивчення, розглянути після надання 

заявником довідки про відсутність заборгованості з орендної плати. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Громадській організації «Гаражне об’єднання «Канал» земельної ділянки 

площею 0,0498 га для обслуговування індивідуальних гаражів по вул. 

Айвазовського (біля будинку № 18) строком на 45 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6.4. Колективному підприємству фірмі «Квіти Ужгорода - 2» земельної 

ділянки площею 3720 кв.м. під придбаним тепличним комплексом по  вул. 

Грибоєдова, 6 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.  Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної        

ділянки : 

6/1.1. Фізичній особі-підприємцю Гулянич Кларі Іванівні земельної ділянки 

площею 26 кв.м. під торгово-офісними приміщеннями та для їх 

обслуговування  по вул. Мукачівській, 16/6 (договір оренди землі від 

24.02.2011р. № 1389). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/2 Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

- Гр. Стоцькій Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею 0,0241 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 14-16 

строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

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. Гумен Василю Гавриловичу земельної ділянки площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  по вул. 

Минайській, 28/3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю діючого договору оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Мельник Віктору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0652 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Стрільничній, 98. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Химишинець Юлії Іллічні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

обслуговування стоматологічного кабінету по  вул. Заньковецької, 3/1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. Фізичній особі-підприємцю Каганцю Івану Івановичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Легоцького, 52/3 (27235,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

272,35грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Микиті Людмилі Юріївні земельної ділянки площею 0,0053 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 31 «ж» 

(14 902,01 грн. з розрахунку на один квадратний метр 281,17грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки та застосувати до ціни продажу коефіцієнт 1,5. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

8.3. Гр. Грибовській Лесі Василівні земельної ділянки площею 0,0062 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Котловинній, 5 (15079,64 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 243,22грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.1. Звернення гр. Левицької Оксани Петрівни щодо внесення змін у   

рішення II сесії міської ради VII скликання від 21.04.2016 року № 192 «Про 

затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення» у пункті 3 

виключити слова «із застосуванням коефіцієнту 2 за ціною 290800,00 грн.» в 

зв’язку із важким матеріальним станом та неспромогою викупу земельної 

ділянки із застосуванням коефіцієнту. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «проти» - 1; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

9.2. Пункт 4.8. 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 щодо назви 

вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Восход-Новий» 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки пл. 0,5844 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Перемоги, 157 з подальшою передачею її у 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. 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» (відповідно протоколу від 14.09.16 № 49 вирішено доручити управлінню 

правового забезпечення вивчити питання та доповісти членам комісії на 

наступному засіданні щодо ймовірних судових спорів по цьому питанню, 

висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.12. рішення VIII сесії міської ради 

VII скликання від 18.10.16  № 413  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині надання дозволу гр. 

Небола Марині Анатоліївні на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Доманинській, 171 з подальшою передачею її у власність, а саме: слова 

«0,0784 га» читати «0,1000 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Пункт 1.3. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13  № 

1112 «Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок» в частині надання ФОП Чижовій Світлані Йосипівні 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки пл. 

0,0129 га по вул. Легоцького -Годинки визнати таким, що втратив чинність, 

та викласти в наступній редакції: 

 - Гр. Русину Василю Васильовичу надати дозвіл на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки пл. 0,0129 га для будівництва 

та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування по вул. Годинки, 17. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 128 Земельного кодексу України. Запропонувати заявнику 

оформити право оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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9.6. Пункт 6 рішення V сесії міської ради V скликання від 27.11.2009 року    

№ 1302 «Про надання дозволів на підготовку матеріалів вибору земельних 

ділянок для житлового будівництва та зміни до раніше прийнятих рішень» в 

частині надання дозволу гр. Куліс О.Г.  на підготовку матеріалів вибору 

земельної ділянки площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в кварталі 

індивідуальної житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 269 визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Куліс Олександру Георгійовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 

269 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.7. Пункт 6 рішення V сесії міської ради V скликання від 27.11.2009 року    

№ 1302 «Про надання дозволів на підготовку матеріалів вибору земельних 

ділянок для житлового будівництва та зміни до раніше прийнятих рішень» в 

частині надання дозволу гр. Василенко С.П.  на підготовку матеріалів вибору 

земельної ділянки площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в кварталі 

індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого, поз. 596 визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Василенку Сергію Павловичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови ім.  Ярослава Мудрого, 

поз. 596 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. Пункт 1.7. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 29.03.2013 

року № 877  «Про надання дозволів на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Товариству з додатковою відповідальністю «Данко» надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,1360 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Приладобудівників, 7 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.9. У зв’язку з смертю гр. Малець Михайла Юрійовича пункт 2.2  рішення 

XVII сесії міської ради VI скликання від 18.06.13 № 952 в частині надання гр. 
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Малець Михайлу Юрійовичу дозволу на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,0625 га по вул. Верещагіна, 13 з подальшою 

передачею її у власність визнати таким, що втратив чинність та викласти в 

наступній редакції: 

- гр. Андрусь Любові Михайлівні, як спадкоємцю  надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,0,0625 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Верещагіна, 13  з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.10. У зв’язку з смертю гр. Неймет Валерії Іванівни рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 9 листопада 2015 року № 1885 в частині 

затвердження гр. Неймет Валерії Іванівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н визнати таким, що втратив 

чинність та викласти в наступній редакції: 

 - гр. Маєрчику Павлу Степановичу, як спадкоємцю  надати дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

відведення земельної ділянки  площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з метою посвідчення права 

власності за померлим. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися у відповідності до законодавства за 

дозволом на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.12. У п. 1.33. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 29.11.16  № 

478 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  

написанні цільового призначення, а саме: «для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування» писати 

«для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.13. Пункт 7 рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18 жовтня 

2016 року № 432 «Про зміни та скасування рішень міської ради» визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-2012» 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0422 га для обслуговування багатоквартирної житлової 

забудови по  вул. Духновича, 11 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити в силі попереднє рішення міської ради. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.14.  Відповідно до протоколу № 17 засідання комісії з вирішення земельних 

спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства від 

01.12.16 внести зміни: у пункт 5.9. IV сесії міської ради VI скликання від 11 

лютого 2011 року № 112 «Про регулювання земельних відносин» в частині 

надання Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Свято-Успенської м. 

Ужгород-Доманинці дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Стародоманинській, 5 а саме: 

конкретизувати площу земельної ділянки та її цільове призначення.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на довивчення. Доручити КП АПБ надати 

пропозиції із графічними матеріалами щодо можливості формування 

земельної ділянки для релігійної громади та земельної ділянки для зеленої 

зони загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
10.3. Звернення Департаменту міського господарства з приводу надання 

пропозицій щодо внесення або не внесення відповідних змін до рішення сесії 

міськради від 03.06.2011 року № 178, а також з проханням повідомити про 

результати попереднього розгляду листів щодо внесення змін до рішення 

сесії міськради від 14.07.2016 року №285. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства укласти 

договір сервітуту без сплати одноразових внесків. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4. Звернення Громадської організації Закарпатської обласної спілки 

ветеранів війн щодо надання земельної ділянки гр. Горвату О.О. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати після затвердження детального плану вул. 

Саксаганського виділити земельну ділянку на поз. 1 гр. Горвату О.О. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.5. Звернення голови правління спілки ветеранів Афганістану (воїнів – 

інтернаціоналістів) Понзеля В.Й. про стан виконання рішення Ужгородської 

міської ради від 09.04.2015 року. 

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу землекористування спільно із управлінням 

містобудування та архітектури надати відповідь заявнику. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.6. Лист начальника управління містобудування та архітектури 

Боршовського О.І. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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10.7. Усне звернення учасника АТО  Ревака Сергія Йосиповича щодо 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в межах м. Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути заяву після надання заявником відомостей щодо 

реєстрації місця проживання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.8. Звернення ГО «Воля» Залеського Е.Ю. щодо надання земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд учаснику АТО, який тримав поранення Штепенку Дмитру 

Валерійовичу. 

ВИРІШИЛИ: Запропонувати заявнику звернутися до обласного управління 

Держгеокадастру з метою отримання земельної ділянки в районі вул. вул. 

Загорської, Тютюнової, Мінської згідно з детальним планом територій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.9. Доручення міського голови з приводу здійснення процедури 

оформлення та реєстрації земель комунальної власності під 

адміністративними будівлями, власниками яких є Ужгородська міська рада, 

за адресами: пл. Поштова, 3, вул. Небесної Сотні, 4,5, вул. Кармелюка, 7а, пл. 

Ш. Петефі, 24-26, пл. Жупанатська, 3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.10. Звернення прот. Сергія Уманціва щодо ухвали Ужгородського 

міськрайонного суду від 22.12.2016 по справі № 308/8480/16 – а, згідно якої 

міській раді заборонено вчиняти будь – які дії відносно земельної ділянки по 

вул. Минайській, 71. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        С.Пономарьов 

 

 

Секретар комісії        Є.Прозор 


