
ПРОТОКОЛ № 99 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 01.08.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Пономарьов С.Б., Станко Ю.Ю.,  

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І. – секретар комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури. 

 

 

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 дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.6. Гр. Ковачу Андрію Ласловичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Університетської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Каналош Петру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0861 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Шіпош Євгенію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0591 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Григоренку Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0662 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Далекої з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Долгошу Владиславу Міклошевичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Плоскіну Євгену Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Нововолодимирській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Тушканову Павлу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0065 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.5. Гр. Бабидоричу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1800 

га для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Собранецькій, б/н з подальшою передачею її в оренду. 

ВИСТУПИЛИ: Бабидорич В.В. повідомив про наявний конфлікт інтересів, 

тому, на виконання вимог чинного законодавства, утримується від 

обговорення питання та не буде брати участь в голосуванні. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1.(Бабидорич В.В.) 

2.6. Комунальному підприємству «Стадіон «Авангард» земельної ділянки 

площею 10,4700 га для будівництва і обслуговування закладів спорту по вул. 

І. Франка, 1 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Штефку Анатолію Михайловичу земельної ділянки площею 0,1634 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Жатковича, 28 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. П. Мирного,2 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

 3.1. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0230) площею 0,0072 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по пр. Свободи, 29 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Біксей Борису Рудольфовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:002:0322) площею 0,0963 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в районі вул. Стефаника, поз. 97 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
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3.4. Гр. Алексик Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:002:0254) площею 0,0998 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в районі вул. Стефаника, поз. 153 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.1. Гр. Грежещуку Анатолію Вацлавовичу земельної ділянки площею 0,1400 

га для городництва по вул. Гвардійській, 56 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 1; (Шевчук Г.В.) 

  «утримався» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

4.2. Гр. Соляник Євгену Йосиповичу, гр. Соляник Юліанні Анатоліївні, гр. 

Матейдес Жужанні Степанівні, гр. Бобай Олені Юріївні, гр. Голлендер 

Світлані Антонівні, гр. Зозуля Олегу Павловичу земельної ділянки площею 

0,1819 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147/1 з подальшою 

передачею її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із перевищенням норм безоплатної приватизації відповідно до ст. 121 

Земельного кодексу України. Запропонувати заявникам створити ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Галайці Магдалині Вікторівні земельної ділянки площею 0,0595 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Золотій, 57 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Шумській Валентині Євгенівні земельної ділянки площею 0,0084 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, 14 "Г"                     

(пров. Грибоєдова, поз. 1) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання на наступному виїзному засіданні 

постійної комісії. 



 5 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Танчук Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею               

0,0105 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 35 "е" з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Черепані Надії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0564 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міксата, 2 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Дубовцю Віталію Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0010 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Можайського – пров. 

Весняний з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.8. Гр. Мокану Вікторії Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тисянській, 31 (Стародоманинська) з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.9. Гр. Панусову Сергію Станіславовичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 46/2 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю нерухомого майна цільовому призначенню земельної 

дфлянки, вказаному у заяві. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Гр. Бурчин Олені Михайлівні земельної ділянки площею 0,0170 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Болотинській, 21/2 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю нерухомого майна цільовому призначенню земельної 

ділянки, вказаному у заяві. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.11. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти земельної 

ділянки площею 0,5125 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти по вул. Волошина, 35 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.12. Гр. Кохан Вікторії Василівні земельної ділянки площею 0,0451 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Болотинській, 12 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.13. Гр. Штефко Анатолію Михайловичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 28 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4/1. Надати земельні ділянки у постійне користування без складання 

технічної документації із землеустрою: 

4.1/1. Українській православній церкві святого Луки Мукачівсько-

Ужгородської Єпархії земельної ділянки площею 0,0800 га для будівництва 

та обслуговування будівель релігійних організацій по вул. Грибоєдова, 20 

"А". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку виключно за умови 

коригування заявником змісту заяви. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 

Закону України «Про землеустрій»: 
 - Фізичній особі-підприємцю Ломазі Олександру Степановичу 

орендованої земельної ділянки загальною площею 0,0270 га на земельні 

ділянки площами 0,0060 га з подальшою передачею її в оренду, 0,0210 га з 
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подальшим переведенням її в землі запасу міста, для будівництва і 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури по вул. Фединця, 52 

«а». 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання на наступному виїзному засіданні 

постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.4. Гр. Панову Володимиру Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0194) площею 0,0285 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Капітульній, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

 - Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:71:001:0003)  площею 0,1090 га для будівництва та 

обслуговування  будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 4 та передати 

її в оренду строком на 5 років. 

 Припинити дію договорів оренди на землі від 25.11.15 № 1832, від 

25.11.15 № 1833 та від 08.08.16 № 1863.  

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. Гр. Іванюку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0013 га 

для обслуговування входу до власного магазину (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) по вул. Бородіна, 4/36 строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Лінком" земельної ділянки 

площею 42 кв. м. під добудовою магазину з офісним приміщенням по вул. 

Станційній, 16/1 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання на наступному виїзному засіданні 

постійної комісії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» 

земельної ділянки площею 60 кв.м. під власною адмінбудівлею по вул. 

Швабській, 70 строком на 5 років. (довідку надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

6.4/1. Гр. Мальованик Наталії Сергіївні земельної ділянки площею 0,0011 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Театральній, 9  

строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4/2. Спех Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Оноківській, 4 «а» строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4/3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Каскад-Уж" земельної 

ділянки площею 0,1022 га під власним нежитловим приміщенням по вул. 8-

Березня, 28 "б" строком на______ років (вилучено з сесії 25.07.17). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕНО меблі ЛТД" земельної 

ділянки площею 0,0237 га під власною будівлею та для її обслуговування по 

вул. Шумній, 25 (договір оренди землі від 15.08.2013 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.3. Гр. Псяйка Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0011 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Театральній, 9 

(договір оренди землі від 27.02.2015 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.4. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,6330 га для розміщення будівництва, 

експлуатації т обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій в районі Канальної-Другетів (договір 

оренди від 19.06.2013 року № 1593) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

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. Фізичній особі-підприємцю Хомі Юрію Дьордьовичу земельної ділянки 

площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по пр. Свободи, 32. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Арутюнян Наталії Олексіївні земельної ділянки площею 222 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Компанії "М Файненс" у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки площею 0,0748 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 26. (запрошені) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Запросити заявників на 

засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею                       

0,5512 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної т іншої 

промисловості по вул. Стрільничній, 34. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Гр. Щербей Агаті Йосипівні земельної ділянки площею 0,0076 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Пушкіна, 3 прим.3. 
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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 

9.2. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1.4. рішення VIII 

сесії міської ради VII скликання від 29.11.16 № 477 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Кепші Сергію Івановичу на 

розробку проекту відведення земельної ділянки площею 17,3 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вілмоша Ковача  

(вул. Белінського), 13 "а" з подальшою передачею її в оренду слова «площею 

17,3 кв.м.» читати «площею 0,0028 га». (запрошені) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 2; ( Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

9.3. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1.3. рішення VIII 

сесії міської ради VII скликання від 29.11.16 № 477 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Кепші Сергію Івановичу на 

розробку проекту відведення земельної ділянки площею 10,9 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила та Мефодія з 

подальшою передачею її в оренду слова «площею 10,9 кв.м.» читати 

«площею 0,0016 га». (запрошені) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 2; ( Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

9.4. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1.10. рішення VIII 

сесії міської ради VII скликання від 29.11.16 № 477 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Щербатюк Олександрі 

Вікторівні на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0011 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 35 

"б" з подальшою передачею її в оренду слова «площею 0,0011 га» читати 

«площею 0,0020 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 2; ( Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 
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9.5. У зв’язку технічною помилкою у рішенні XIII сесії міської ради VII 

скликання від 30.06.17 року № 680 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу гр. Яцуку Василю Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме: слова 

«площею 0,0015 га» читати «площею 0,0021 га».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1.2. рішення   VIII 

сесії міської ради VII скликання від 29.11.16 № 477 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні 

дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 10.5 кв.м. 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 27 

«а» з подальшою передачею її в оренду слова «площею 10,5 кв.м.» читати 

«площею 0,0020 га» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 2; ( Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

9.7. У зв’язку з використаним правом безоплатної приватизації пункт 1.17. 

рішення V сесії міської ради VII скликання від 14.07.16 № 282 «Про 

затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу 

гр. Ус Роману Анатолійовичу на розробку проекту відведення земельної 

ділянки площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі  по вул. Саксаганського,                                    

поз. 37 визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. У зв’язку технічною помилкою у рішенні XIII сесії міської ради VII 

скликання від 30.05.17 року № 684 «Про поновлення, відмову у поновленні 

та припинення дії договорів оренди земельних ділянок» слова «для 

будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови» читати 

«для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

10.12. Звернення ТОВ "Західна інвестиційна компанія" щодо винесення на 

сесію Ужгородської міської ради питання про відміну застосування 

коефіцієнту 1,5 для викупу земельної ділянки на Слов`янській набережні, 7. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.16. Звернення Департаменту міського господарства від 14.06.2017 № 24-

01-10/1321..  

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома, запропонувати привести рішення 

ради у відповідність до листа ДМГ та чинного законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ПИТАННЯ, які були направлені на виїзне засідання 

 

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

надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

1.1. Гр. Клембак Руслану Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 4 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 1 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. Запропонувати заявнику відкликати відповідну заяву на 

земельну ділянку по вул. Нікітіна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Туряниці Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 3 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Свистак Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 2 з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

4.1. Гр. Лазуру Богдану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0044) площею 0,0062 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила і Мефодія, 2 (приміщення 7) 

та  передати її в оренду строком на ______ років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю на земельній ділянці нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Новопарт" земельної ділянки 

площею 0,6600 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури по вул. Коритнянській, 2,3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. поінформувала присутніх, що у зв’язку із 

літнім періодом та періодом відпусток частина депутатів – членів постійної 

комісії будуть знаходитись за межами міста. З метою належної організації і 

планування роботи комісії запропонувала оголосити перерву в роботі комісії 

до середини серпня (16 серпня). 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Т.в.о. секретаря комісії      Ю.Станко 


