
ПРОТОКОЛ № 145 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 02.05.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Пономарьов С.Б.,  

Прозор Є.І., Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

Штефуца В.О. – начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та 

запобігання і протидії корупції; 

 

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. 

1.2. Гр. Полянському Михайлу Йосифовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею 

її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Плавяник Людмилі Олексіївні, як дружині загиблого учасника 

бойових дій в Афганістані земельну ділянку площею 0,0508 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз 11. 

  - В зв’язку із смертю пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання від 09.04.2015 року № 1662 «Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці 

Загорської» та пункт 1 рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 

21.12.2017 року № 951 «Про впорядкування рішення з приводу надання 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в районі вулиці Загорської» в частині надання дозволу гр. 
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Плав’янику Михайлу Михайловичу на підготовку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0508 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської, поз 11 визнати такими, що втратили чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.4. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Швейцарської, б/н з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької, б/н з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Рега Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

203 з подальшою передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати 

відправити питання на розгляд засідання постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Шорбан Павлу Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0728 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 220 «б» з подальшою 

передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати відправити 

питання на розгляд засідання постійної комісії з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.9. Гр. Вишневському Владиславу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

177 з подальшою передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати 

відправити питання на розгляд засідання постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Тидень Віталію Петровичу земельної ділянки площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                            

поз. 27 «б» з подальшою передачею її у власність ( Комісія по АТО - 

рекомендувати відправити питання на розгляд засідання постійної комісії з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Панько Надії Ярославівні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 107 з подальшою передачею 

її у власність ( Комісія по АТО - рекомендувати відправити питання на 

розгляд засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Тренич 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. 

197 з подальшою передачею її у власність ( Комісія по АТО - рекомендувати 

відправити питання на розгляд засідання постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Цифрі В’ячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 15 

з подальшою передачею її у власність ( Комісія по АТО - рекомендувати 
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відправити питання на розгляд засідання постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Соловйову Вадиму Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати відмовити у 

задоволенні клопотання у зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення 

міської ради, щодо даної земельної ділянки).  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 198 з подальшою 

передачею її у власність (довивчення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

«утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.17. Гр. Ящуку Дмитру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз.198 «б» з 

подальшою передачею її у власність (довивчення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Гулей Федіру Федоровичу земельної ділянки площею 0,0604 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз.205 «б» з подальшою 

передачею її у власність (довивчення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Халупнику Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

165 з подальшою передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати 

відмовити у задоволенні клопотання у зв'язку з відсутністю посвідчення 

учасника бойових дій).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках 

та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Прокоф`єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

216 з подальшою передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати 

постійній комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури задовольнити клопотання).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Бобкову Андрію Сергійовичу земельної ділянки площею                    

0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 219 «б» 

з подальшою передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати 

відмовити у задоволенні клопотання, у зв'язку з наявністю раніше поданої 

заяви на дану земельну ділянку).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках 

та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 219 з подальшою 

передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати постійній комісії з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 

задовольнити клопотання).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 200 з подальшою 
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передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати постійній комісії з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 

задовольнити клопотання).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Яблонському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

200 з подальшою передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати 

відмовити у задоволенні клопотання, у зв'язку з наявністю раніше поданої 

заяви на дану земельну ділянку).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках 

та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Бридуну Богдану Петровичу земельної ділянки площею 0,0622 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 92 з подальшою 

передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати постійній комісії з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 

задовольнити клопотання).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Загорольку Валентину Олеговичу земельної ділянки площею 0,0622 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 92  з подальшою 

передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати відмовити у 

задоволенні клопотання, звернутись по місцю реєстрації, у зв'язку з 

наявністю великої кількості учасників бойових дій в зоні проведення АТО, які 

зареєстровані в  м. Ужгород).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках 

та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Тегзі Ярославу Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0601 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 15 з подальшою 
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передачею її у власність (Комісія по АТО - рекомендувати відмовити у 

задоволенні клопотання у зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення 

міської ради, щодо даної земельної ділянки).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках 

та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Гребінь Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 159 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити заяву для попереднього розгляду та надання 

висновків комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках та 

порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Устюговій Тетяні Петрівні  (як сестрі загиблого учасника АТО) 

земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. 

Собранецької, масив 2, поз. 167 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити заяву для попереднього розгляду та надання 

висновків комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках та 

порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. У зв`язку з неможливістю реалізації пункт 1. рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання 

дозволу на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО» в частині надання дозволу гр. Єгорову Сергію 

Анатолійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0700 га поз. 69а з подальшою передачею її у власність 

визнати таким, що втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

 - Гр. Єгорову Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0606 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 178 з подальшою 

передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Баюс Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гвардійській, 32 з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури (охоронна зона 

аеропорту). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Леготай Золтану Золтановичу земельної ділянки площею 0,0030 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Венеліна - Гуци, 8 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Дашковському Тарасу Остаповичу земельної ділянки  площею 0,0018 

га для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола 

(Дівоча), б/н, АГК «Сторожницький » гараж, 130 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Кулик Майї Антонівні земельної ділянки площею 0,0558 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Академіка Грабаря , 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПІТ СТОП» земельної 

ділянки площею 0,2173 га для  обслуговування власної будівлі по вул. 

Олександра Блистіва, 44 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, депутата 

відповідного виборчого округу (Пономарьова С.Б.), начальника відділу 

землекористування, представника управління містобудування та архітектури 

для попереднього вивчення питання з виїздом на місце та доповісти про 

результати на наступному засіданні постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ШВАЧКА» 

земельної ділянки площею 0,3609 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та прилеглої території по вул. Олександра Богомольця, 

18/22 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання надати пропозиції щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Мікловш Томашу Йосифовичу земельної ділянки площею                

0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Загорській, 20,              

поз. 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Поповичу Віталію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Загорській, 20,   поз. 2 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10.  Гр. Червеняку Іллі Тарасовичу земельної ділянки площею 0,0775 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питан6ня після надання заявником документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки площею                

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Перемоги                          

(вул. Капушанська), 3 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Шумрада Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,0200 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Стародоманинській, 7 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 30» земельної ділянки площею 0,3850 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 30 з 

подальшою передачею її в постійне користування. (заявник прсутній) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити депутату 

виборчого округу спільно з начальником управління містобудування та 

архітектури вивчити питання з виїздом на місце і надати пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14.  Гр. Червеняк Ларисі Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15.  Гр. Червеняку Тарасу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0374 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Козуб Марії Андріївні земельної ділянки площею 0,0071 га для 

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

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.17. Гр. Ходоровській Вікторії Богданівні та гр. Рослік Ользі Анатоліївні 

земельної ділянки площею 0,0120 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Загорській, 26 прим. 3 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Фартушку Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 122,                     

прим. 3 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Янчуку Ярославу Богдановичу земельної ділянки площею                

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Айвазовського, б/н 

гараж № 10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Надиршину Володимиру Хаясовичу земельної ділянки площею                

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н 

гараж № 46 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «М. Божук-6» 

земельної ділянки площею 0,2000 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та прилеглої території по вул. Миколаї Божук, 6 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0035 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі енергії по                       

вул. Сріблястій з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 
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містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Немешу Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0041 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 1/4 з 

подальшою передачею її в оренду. 

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. 

3.2. Гр. Кошель Ніні Гаврилівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0116) площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних 

гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола (вул.Дівоча), б/н, АГК 

«Сторожницький » гараж № 22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Дідик Леоніду Григоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0117) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола (вул.Дівоча), поз. 74 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0093) площею 0,0697 га для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування  по вул. Устима Кармелюка, 7 «а» з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:002:0081) площею 0,0088 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  по вул. Фединця, 24/2 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; (Пономарьов С.Б., Прозор Є.І., Станко Ю.Ю.) 
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  «утримались» - 3. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.1. Гр. Бойку Сергію Олександровичу з метою уточнення розташування 

земельної ділянки, яка перебуває в приватній власності (кадастровий номер 

2110100000:46:003:0079)  площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Верховинської, поз. 31. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектурі до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Васютик Марині Юріївні з метою уточнення розташування земельної 

ділянки, яка перебуває в приватній власності (кадастровий номер 

2110100000:46:003:0126)  площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Верховинської, поз. 30. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектурі до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Марині Лесі Василівні з метою уточнення розташування земельної 

ділянки, яка перебуває в приватній власності (кадастровий номер 

2110100000:46:003:0073)  площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Верховинської, поз. 29. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектурі до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Желтвай Габріеллі Юріївні земельної ділянки площею 0,0424 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Руській, 39/3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4.5. Гр. Штефан Наталії Петрівні земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Славич Марії Яношівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Штефан Сергію Юлійовичу земельної ділянки площею 0,0870 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.8. Гр. Савельєвій Ользі Григорівні та гр. Савельєву Володимиру Юрійовичу 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 

121 з подальшою передачею її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 4/1. Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з 

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

-  Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:0041) загальною площею 3,43 га на земельні 

ділянки площами 2,4437 га, 0,0955 га, 0,0955 га,0,0955 га, 0,0955 га, 0,6043 по                

вул. Загорській з подальшою реєстрацією права комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

 4/2. Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту (згідно з ст. 55/1 Закону 

України «Про землеустрій»: 

 - Закарпатському обласному відділенню (філія) комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України земельної ділянки 

площею 0,0051 га   для обслуговування трансформаторної (для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії) по вул. Марії Заньковецької, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

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). 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-координаційний 

центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною площею 0,2655 

га: 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0160) площею                

0,0445 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0161) площею                

0,1230 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0162) площею 

0,0580 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0163) площею                

0,0185 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0164) площею 

0,0215 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Минайській, 16 та передати їх в оренду строком на ______ років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Балаж Ірині  Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0622) площею 0,0496 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Требішовській, 7  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Пилип Ользі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0397) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 341  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Повніц Ноемі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0197) площею 0,0466 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Августина Волошина, 49  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Шовш Олександру Людвіговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0170) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 209  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Сентипал Вікентію Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0383) площею 0,0960 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Садовій, 5  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.8. Гр. Воробець Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0224) площею 0,0594 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Василя Комендаря, 95  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:72:001:0032) площею 9,5880 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

по вул. Насипній, б/н  та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Шумській Валентині Євгеівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0255) площею 0,0084 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Грибоєдова, поз. 1  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11 Гр. Ковач Маріанні Міклошівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0361) площею 0,0598 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шишкіна, 74  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Літвіновій Ользі Мігалівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0229) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Вавілова, 14  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Гр. Стегурі Мігалю Яношовичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0228) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Вавілова, 11  та передати її у власність. 
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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. Фізичній особі-підприємцю Тромболі Лесі Юріївні земельної ділянки 

площею 15 кв.м. під кіоском по вул. Швабській - пл. Кирила і Мефодія 

строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель «Олімп» земельної 

ділянки площею 0,4696 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Фріца Гленца, 4 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.4. Приватному підприємству «Бізнес-Стиль» земельної ділянки площею 

200 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го 

Березня, поз. 4 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.5. Гр. Кустрьо Дмитру Іллічу земельної ділянки площею 0,1284 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 21 «а» 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

Доручити департаменту міського господарства до наступного засідання 

постійної комісії надати інформацію про сплату заявником орендної плати 

відповідно до договору оренди і діючій нормативній оцінці земельної 

ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 6/1. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

6/1.1. Гр. Шеремет Олені Вікторівні земельної ділянки площею                    

0,0256 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Степана Руданського, 18 строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН» 

земельної ділянки площею 0,2600 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, 52  строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 7. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

7.1. Гр. Бурлику Мирославу Михайловичу земельної ділянки площею   0,0510 

га під власною будівлею комерційного призначення та для її обслуговування 

по вул. Собранецькій, 115 (договір оренди землі № 1689 від 12.02.2014 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Фізичній особі – підприємцю Токар Мартону Мартоновичу земельної 

ділянки площею 15,42 кв.м. для розширення та комплексної реконструкції 

власних приміщень по пр. Свободи, 1 (договір оренди землі від 02.11.2010 

року). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «СТЕМВ-ГРУП» земельної 

ділянки площею 0,2600 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. 8-го Березня, 52 (договір оренди землі від 01.06.2016 року № 

1852). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

        

 8. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.1. Гр. Шеремет Олені Вікторівні земельної ділянки площею 0,0256 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Степана 

Руданського, 18. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Компанії «М Файненс» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки площею 0,1336 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Августина Волошина, 26. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Король Ользі Павлівні земельної ділянки площею 0,0065 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/50. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.4. Гр. Руснак Яну Яновичу  земельної ділянки площею 0,0918 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бориса Тлехаса, 97. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

8.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Делікат» земельної ділянки 

площею  0,0022 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Другетів, 73.ё 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після оформлення оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 9. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

9.1. Приватному підприємству «Пекарня Дік» земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Вілмоша Ковача (Белінського), 13 «б» (11455,80 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 381,86 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 

10.1. Пункт 1.5. рішення XV сесії міської ради VII скликання від 12.09.2017 

року № 771 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині надання дозволу 

гр. Русину Олександру Юрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

«Кірпіч» викласти в наступній редакції а саме: слова «площею  0,0079 га» 

читати «площею 0,0100 га» та слова «поз. 26,27,28» читати «поз. 9». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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10.3. Пункт 2.3. рішення XX сесії міської ради VII скликання від 22.02.2018 

року № 1029 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині 

надання дозволу гр. Кошик Марії Ярославівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, 37 АГК «Метеор» викласти в 

наступній редакції а саме: слова «площею  0,0017 га» читати «площею 0,0022 

га». 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4. Відповідно статті 141 Земельного кодексу України припинити 

комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» право постійного 

користування земельною ділянкою  (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0451) площею 0,0232 га для обслуговування об’єктів 

питного водопостачання по вул. Легоцького, 9 «а» (витяг з державного 

реєстру речового права серії ЕЕВ 003081, індексний номер 21815300 від 

19.05.2014 року визнати таким, що втратив чинність). Земельну ділянку 

перевести в землі запасу міста. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

10.5. Пункт 1. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання дозволу 

гр. Боровицькому Валентину Валерійовичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0750 га поз. 92 б з подальшою 

передачею її у власність визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


