
ПРОТОКОЛ № 147 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 23.05.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

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

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; 

Білонка В.І., Варцаба С.В., Губкович В.М. – депутати міської ради. 

 

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. Худану Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0750 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз.116 «б» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. 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 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 0,0777 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 
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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. Щадей Василю Васильовичу 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. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0066 га для 

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

ряд № 4 поз.9 з подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

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. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,3780 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. Зодчих з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 134 Земельного Кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. 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. 

(висновок архітектури надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

враховуючи висновок управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. 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. (висновок архітектури надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.13. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею    0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Запорізькій 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. 

1.14. Гр. Щобак Денису Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тихій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що земельна ділянка є прибудинковою територією ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Брензовичу Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею       

0,4850 га для ведення особистого селянського господарства по                                    

вул. Оноківській, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Ощипку Ігорю Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0820 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Докучаєва-Котловинної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Якутову Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0879 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Докучаєва-Котловинної 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. 

2.3. Гр. Гаспарян Ванушу Аветисовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Радіщева, 1 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючог7о мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Православній релігійній громаді УПЦ (Хресто-Воздвиженська) земельної 

ділянки площею 0,5000 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій на розі вул. Швабської та площі 

Кирила та Мефодія, 4 з подальшою передачею її в постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

  «проти» - 0; 

  «утримались» - 4; (Афанасьєва О.В., Козак В.Д., Любар В.М., 

Бабидорич В.В); 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.5. Гр. Губковичу Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0136 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 25 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Пейк Наталії Георгіївні земельної ділянки площею 0,2484 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Михайла Томчанія, 17 

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. 

2.8. Гр. Малеш Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0121 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Устима Кармелюка, 17/1 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю статусу нерухомого майна до поданої заяви. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.9. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Боклах Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0656 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 97 з подальшою передачею її у власність 

(заявник присутній). 

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. 

2.13. Комунальному підприємству «Ужгородський комбінат комунальних 

підприємств» Ужгородської міської ради земельної ділянки площею 0,3746 

га для обслуговування складських, побутових приміщень та столярного цеху 

по вул. Насипній, 46 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19.  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 (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Загорська 19» 

земельної ділянки площею 0,2214 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                               

вул. Загорській, 19 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.4. Ужгородській міській раді земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0065) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови  по вул.  Підградській-Фединця-Добрянського зі зміною цільового 

призначення та з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосували» - 2. (Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

3.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шляхрембуд» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0214) площею 1,8681 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості   по 

вул. Гранітній, 16 та передати її в оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

«не голосували» - 2. (Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

3.6. Ужгородському міському територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та соціального 

захисту населення Ужгородської міської ради земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:39:001:0298) площею 0,4800 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги по вул. Федора Потушняка, 10 "б" та передати її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Гутнікевич Ганні Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0105) площею  0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча), поз. 76  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Яцині Олександру Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0106) площею  0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча),  поз. 75  та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.9. Гр. Горбач Анжеліці Зенонівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0109) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів  по вул. Чорновола, б/н АГК «Сторожницький» гараж № 125 та 

передати її у власність (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Горбач Іштвану Іштвановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0108) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів  по вул. Чорновола, б/н АГК «Сторожницький» гараж № 129 та 

передати її у власність (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Публічному акціонерному товариству «Івано-Франківськцемент» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0206) площею                   

2,9000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 

транспорту   по вул. Гранітній, 14 та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Граб Богдану Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:0011782) площею 0,0719 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Загорській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

«не голосували» - 2. (Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

3.13. Гр. Гендер Олександру Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0119) площею                      

0,0075 га для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Чорновола, ГРК 

«Сторожницький» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Кобаль Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0371) площею 0,1677 га для ведення особистого 

селянського господарства  по вул. Доманинській, 271 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

«не голосували» - 2. (Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 
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5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.2. Гр. Приходько Марії Михайлівні   земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0215) площею 0,0808 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Донській, 47  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Хохловій Ірині Валеріївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0341) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Героїв, 8  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Пастернаку Михайлу Михайловичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0362) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Степана Разіна, 35  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Ужгородському районному комітету товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0353)  

площею 0,8259 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти по вул. Собранецькій, 147 «б» та передати її в оренду строком на ____ 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Лешига Олені Андріївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0284) площею 0,0135 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Панькевича, 100  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.7. Гр. Шульц Оксані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0292) площею 0,0268 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Грушевського, 44 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Старості Мар`яні Юріївні та гр. Старості Марії Юріївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0364) площею 0,0572 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади (вул. Єрмака), 7 та 

передати її у спільну часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Опіярі Тетяні Владиславівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0297) площею 0,0744 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кавказькій, 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Андрусь Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0425) площею 0,0623 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Василя Верещагіна, 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. 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. (висновок архітектури 

надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Василині Катерині Шандорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0387) площею 0,0596 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Квітів (вул. Цвітна), 38 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Гр. Газій Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0293) площею 0,0317 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Грушевського, 44 та передати її у власність. 

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. 

6.3. Релігійній громаді Української Православної Церкви «Різдва Пресвятої 

Богородиці» земельної ділянки площею 0,0010 га під церковним кіоском 

по пр. Свободи, б/н строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

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): 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Пріоритет» земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по 

вул. Грибоєдова строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду без 

складання технічної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку земельних ділянок. 

8.1. Приватному підприємству «Пекарня Дік» земельної ділянки площею 

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

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

квадратний метр 381,86 грн.). 



 11 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоровя та 

соціальної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 (28487,76 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр 339,14 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Пребуш Світлані Миколаївні земельної ділянки площею 0,0011 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Загорській, 26 

(4462,70 грн. з розрахунку на один квадратний метр 405,70 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.2. 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 відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. 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» (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

9.5. Доповнити рішення XXIII сесії міської ради VII скликання                          

від 15.05.2018 року № 1100 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу 

товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству 

«Каслекс» земельної ділянки площею 1,3552 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  по вул. 

Олександра Блистіва (Краснодонців), 36  пунктом 5, а саме: 

«5. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із розстроченням 

платежу до 15.05.2021 року за умови разової сплати 50% від її вартості з 

подальшою щоквартальною сплатою залишку з урахуванням інфляції».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.5. Електронна петиція Волосянського Олександра Павловича про 

«Повернемо фонтан позаду Драмтеатру ужгородцям!»/ 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення підготувати 

відповідний проект рішення на розгляд найближчої сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 
 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


