
ПРОТОКОЛ № 128 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 10.01.2018         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.Б. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 
ВІДСУТНІ:  
Бабидорич В.М., Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Квіт В.В.. – заст. начальника управління містобудування та архітектури; 

Терлецький Е., Терлецька І. – 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 дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Сивохопу Артему Валерійовичу земельної ділянки площею                     

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Митровичу Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

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. 

1.3. Гр. Поповичу Олександру Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської поз. 104 з 

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

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Сулимі Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської поз. 105 з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Боберському Олегу Петровичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 175 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Готрі Сергію Йосифовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 172 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Дяковичу Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 173 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Федьо Ярославу Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 174 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



 3 

1.9. Гр. Молдавчуку Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 176 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10.  Гр. Приміч Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 171 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Кондратюку Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0054 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» ряд 10 місце 9,10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним зверненням департаменту міського господарства щодо 

формування цілісної земельної ділянки для передачі її в подальшому в 

оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0050 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» ряд Б поз. 52, 53 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним зверненням департаменту міського господарства щодо 

формування цілісної земельної ділянки для передачі її в подальшому в 

оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Смик Андрію Іллічу земельної ділянки площею 0,0045 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» ряд Г 

місце 31, 32 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним зверненням департаменту міського господарства щодо 

формування цілісної земельної ділянки для передачі її в подальшому в 

оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Лихенку Івану Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ»                 

ряд Ж місце 17,18 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним зверненням департаменту міського господарства щодо 

формування цілісної земельної ділянки для передачі її в подальшому в 

оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Дей Євгену Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити 

питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання за умови надання заявником відповідної  довідки масштабом 1:500 з 

КП АПБ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Семакову Валентину Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н з 

подальшою передачею її у власність (відповідно протоколу № 127 вирішено 

залишити питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання за умови надання заявником відповідної  довідки масштабом 1:500 з 

КП АПБ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Микуляку Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на 

довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Хміль Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іштвана Мартона з подальшою передачею її у власність. 

  - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 

16.10.2015 року № 1861 в частині надання дозволу гр. Хміль Петру 

Петровичу на підготовку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 

1) поз. 45 а визнати таким, що втратив чинність (відповідно протоколу № 127 

вирішено залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Сільбер Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0947 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської –вул. 

Теодора Ромжі з подальшою передачею її у власність(відповідно протоколу 

№ 127 вирішено залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати 

заявнику звернутися після внесення змін до детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Лемак Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на 

довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Гегедюш Ірині Олексіївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Пестеля, 16 з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Повторно запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Гр. Чикалу Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0070 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Перемоги                                       

(Капушанська), 3 з подальшою передачею її у власність. 



 6 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Бадиді Марії Василівні земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлія Ревая, 2 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Ходанич Вікторії Юріївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися для оформлення земельної ділянки під 

плямою забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Симканичу Вікентію Дьердьевичу земельної ділянки площею 0,1306 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Дендеші, 97 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Приватному підприємству «ЗЕМГРУПП» земельної ділянки площею 

0,0434 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Богдана Хмельницького, 2 «а» з подальшою передачею її в 

оренду (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на 

довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Тимчак Марії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0460 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Цвітній, 7 "а" з подальшою передачею її у власність 

(відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на довивченні. 

Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки площею 0,0808 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                

вул. Брестській, 18 з подальшою передачею її в оренду (відповідно протоколу 

№ 127 вирішено залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Ковальчук Софії  Арпадівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тихій, 20 з подальшою передачею її у власність (відповідно 

протоколу № 127 вирішено залишити питання на довивченні. Доручити 

управлінню містобудування та архітектури до наступного засідання комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок 

надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є охоронною зоною кладовища та не має під’їзних шляхів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Ковальчук Елеонорі Дмитрівні земельної ділянки площею                 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20 з подальшою передачею її 

у власність (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на 

довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є охоронною зоною кладовища та не має під’їзних шляхів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Кальницькому Анатолію Єгоровичу земельної ділянки площею 

0,8000 га для іншої громадської забудови по вул. Гагаріна, 36 «В» зі зміною 

цільового призначення та з подальшою передачею її в оренду (відповідно 

протоколу № 127 вирішено залишити питання на довивченні. Доручити 

управлінню містобудування та архітектури до наступного засідання комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок 

надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати 

заявнику звернутися після затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.12. Гр. Баник Наталії Вікторівні земельної ділянки площею 0,0041 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській з подальшою 

передачею її у власність (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити 

питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Мацолі Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0016 га для 

обслуговування входу до власного майна по вул. Кармелюка, 12 «в» з 

подальшою передачею її в оренду (відповідно протоколу № 127 вирішено 

залишити питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка розташована за межами червоних ліній. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне мале підприємство 

«Тіп-Топ» земельної ділянки площею 0,1500 га для обслуговування будівель 

комерційного призначення по вул. Василя Комендаря (Джамбула), 54 з 

подальшою передачею її в оренду (відповідно протоколу № 127 вирішено 

залишити питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Басарабі Ганні Федорівні земельної ділянки площею 0,1280 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Собранецькій, 105 «в» 

з подальшою передачею її у власність (відповідно протоколу № 127 вирішено 

залишити питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

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. Ковачу Михайлу Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0253) площею 0,0654 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 23 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Немешу Івану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0256) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 3 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Ур Золтану Франтішковичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0241) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 26 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Машкаринцю Івану Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0262) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 8 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Третьяк Ользі Платонівні, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0237) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 15 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Третьяк Віталію Іллічу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0236) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 11 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Клин Вячеславу Станіславовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0247) площею                     

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 

2), поз. 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Лазорку Віталію Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0249) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 17 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Данканичу Василю Васильовичу та гр. Ганичу Йосипу Федоровичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0548) площею 

0,4379 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Олександра Радіщева, 1 та передати її в оренду строком на 

______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Шайбакову Діларіту Гаднановичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0244) площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 

2), поз. 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Гумен Михайлу Петровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0239) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 13 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Тимовському Іллі Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0777) площею 0,1000 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Фріца Гленца та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 - Гр. Слободянюк Олексію Олексійовичу земельної ділянки площею 

0,0115 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Заньковецької, поз. 4 з подальшою передачею її в оренду (відповідно 

протоколу № 127 вирішено залишити питання на довивченні. Доручити 

управлінню містобудування та архітектури до наступного засідання комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок 

надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4.1. 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»: 

4.1/1. Приватному підприємству «КА ДВА» земельної ділянки загальною 

площею 0,0510 га на земельні ділянки площею 0,0390 га та площею 0,0120 га 

для комерційного призначення по вул. Михайла Грушевського, 68 «а» з 

подальшою передачею їх в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.1/2. Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака  

земельної ділянки загальною площею 1,3200 га на земельні ділянки площею 

0,7168 га та площею 0,6036 га для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків в районі вул. Марії Заньковецької – Бориса Тлехаса. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Недолуженку Ярославу Борисовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0327) площею 0,0268 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Міклоша Берчені, 65 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Ремез Анні-Марії   Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0313) площею 0,0583 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Солов’їній, 37 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Данканичу Ростиславу Івановичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0271) площею 0,0038 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача (вул. Белінського), 19/64 

АГК «Білочка»  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

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 Лешанич Марії Василівні земельної ділянки 

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

вул. Грушевського, 27 строком на_______ років (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Шевчук Г.В., Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фора 1" земельної ділянки 

площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру по                          

вул. Миколи Бобяка строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 2 (Афанасьєва О.В., Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати питання до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ; 

  «за» - 3 (Пономарьов С.Б., Станко Ю.Ю., Любар В.М.) 

  «утримались» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.3. Гр. Буришин Віталію Васильовичу, гр. Джум Ганні Василівні та                    

гр. Шикітка Василю Асафатовичу земельної ділянки площею 0,0130 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя Докучаєва, 25 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Фізичній особі – підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0240 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для будівництва кафе) по вул. 8-го Березня, б/н строком на  10 років 

(відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на довивченні. 

Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.5. Фізичній особі-підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0049 га під торговим павільйоном по  вул. Перемоги, 157 

строком на 5 років (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання 

на довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. 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 (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання 

на довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6.7. Гр. Срібній Анжеліці Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 2/63 

строком на 10 років (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити 

питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне 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): 

6/2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «РК Ужгород» земельної 

ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Шумній, 25. 

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. Ганичу Йосипу Федоровичу та гр. Данканичу Василю Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,4379 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Радищева,1.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Кіщак Вірі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0039 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 63/17 

(відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на довивченні. 

Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Голубка Олені Федорівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/19 

(відповідно протоколу № 127 вирішено залишити питання на довивченні. 

Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання, висновок надано). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Бондюк Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 22/17 (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити 

питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Гр. Ігнату Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0154 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Василя Балога, 2 «б» (відповідно протоколу № 127 вирішено залишити 

питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

8.1. Гр. Феєр Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0278 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ольбрахта, 7м,7л,7і,7к (77842,78 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 280,01 грн.). 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Товариству з обмеженою відповідальністю спільне  підприємство 

«Каслекс» земельної ділянки площею 1,3552 га (1407239,68 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр 103,84 грн.) та земельної ділянки площею 0,2418 га 

(251085,12 грн. з розрахунку на один квадратний метр 103,84 грн.) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Олександра Блистіва (Краснодонців), 36. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.1. 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 (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


