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ПРОТОКОЛ № 155 

виїзного та стаціонарного засідання постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 

 

від 20.08.2018 року        м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:  

Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Козак В.А.,  

Пономарьов С.Б., 

Бабидорич В.В.  

ВІДСУТНІ:  

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

Любар В.М. – заст. голови комісії.  

 

ЗАПРОШЕНІ: Лайкун М.І. – заступник начальника відділу 

землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Перелік питань, запропонований відділом землекористування  

на розгляд виїзного засідання комісії з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури. 
 

 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. Козаку Дмитру Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0855 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

 - 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                         

гр. Козак Д.Є. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 58 "а" визнати таким, 

що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної 

ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.2. Гр. Лешку Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                          

0,0742 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(висновок архітектури). 



2 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка розташована на території 

будинковолодіння.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.4. Гр. Далекорей Сергію Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю облікової довідки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маріо Бенг» земельної 

ділянки площею 0,0510 га для обслуговування підсобних приміщень по    вул. 

Собранецькій, 115 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.3. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

2.4. Гр. Кубарич Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0170 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Загорській, 26 «а» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.5. Гр. Русин Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0807 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Антонія Годинки, 

17 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.6. Гр. Молнар Тетяні Євгеніївні земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                        

вул. Минайській, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.7. Гр. Туряниці Юрію Яношовичу земельної ділянки площею 0,0861 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Іштвана Дендеші, 12 "а" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 

тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 

вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 3.1. Гр. Холявіцькому Василю Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 151 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.2. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.3. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.4. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.5. 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. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної  

документації із землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 4. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

 4.3. Фізичній особі- підприємцю Павлюх Володимиру Андрійовичу 

земельної ділянки площею 0,0418 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для обслуговування магазину-кафе) по вул. Івана 

Панькевича, 77 "а" строком на 49 років. (ДМГ надало інформацію) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної 

ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

 5.2. 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: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки: 

 -. 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: Рекомендувати припинити договір оренди.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

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

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 22/17. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Залишити земельну ділянку в оренді.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

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

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Степана 

Руданського, 18. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Рекомендувати заявнику звернутись після поновлення договору оренди 

земельної ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.3. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Надати 

протокольне доручення відділу землекористування звернутись в 

Держгеокадастр щодо перевірки відповідності цільового призначення 

земельної ділянки.    

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.4. Гр. Решетарю Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0037 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (під 

власним нежитловим приміщенням) по вул. Олександра Духновича, 3.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Залишити земельну ділянку в оренді.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

II. Перелік питань, знятих 15.05.18. з розгляду сесії на 

довивчення. 
1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.6. Гр. Білаку Віктору Валерійовичу земельної ділянки площею                    

0,0951 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця, б/н. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії поставила пропозицію надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою на голосування.  

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2 

"УТРИМАВСЯ" – 3  (Козак В., Бабидорич В., Станко Ю.) 

(РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО) 

  1.8. Гр. Семйону Михайлу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної 

ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.9. Гр. Завадському Ігорю Ігоровичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної 

ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

III. Перелік питань, знятих 10.07.18. з розгляду сесії на 

довивчення. 
1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.9. 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». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.10. Гр. Гулей Федору 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». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.14. Гр. Куцак Юрію Володимировичу земельної ділянки площею      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 206. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.15. Гр. Гряділь Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 211 «б». 

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. 

2.2. 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. 



7 
 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

IV. Перелік питань, запропонований відділом землекористування 

на розгляд засідання комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 
1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.5. Гр. Тайсону Майку Калмановичу земельної ділянки площею 0,0622 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Лінійній, 17 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної 

ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.6. Гр. Кочмарь Мирону Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Закарпатській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.7. Гр. Кочмарь Жужані Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.8. Гр. Копчанському Миколі Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів на території АГК «Сигнал» 

по вул. Івана Котляревського, 2 «а»,  поз. 40 «а» з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.9. Гр. Панько Надії Ярославівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швейцарській 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. 
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1.10. Гр. Петах Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у мкрн. «Садовий», б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю посвідчення учасника бойових дій.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.11. Гр. Єфременку Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.12. Гр. Кучерук Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.13. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Іспанській, 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. 

1.14. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0071 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Насипній, 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. 

1.15. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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1.16. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність  (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.17. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0998 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність  (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.18. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність  (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.22. Гр. Фанті Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0168 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 76 «б» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 ЗКУ.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.24. Гр. Козаку Дмитру Євгеновичу земельної ділянки площею                    

0,0855 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Іспанській, б/н з подальшою 

передачею її у власність.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної 

ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.25. Гр. Бондаренку Андрію   Валерійовичу земельної ділянки площею                    

0,0266 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Минайській, б/н з подальшою 

передачею її у власність.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.26. Гр. Пастика Федіру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 391 

з подальшою передачею її у власність.   

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на розгляд комісії з розгляду заяв 

учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.27. Гр. Форкош Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Черешневій, 49 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.28. Гр. Смеренській Анастасії Василівні (інвалід ВВВ 1-ї группи) 

земельної ділянки площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 8  поз. 3 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. 

 2.2. Гр. Ємшановій Надії Володимирівні земельної ділянки площею 

0,1633 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 303 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю облікової довідки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Льва 

Толстого, 4» земельної ділянки площею 0,0433 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Льва Толстого, 4 

з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крокус.6» 

земельної ділянки площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Сріблястій, 6 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 2.7. Гр. Грушовській Ользі Миколаївні земельної ділянки площею                  

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Жатковича, 144 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.8. Гр. Білкей Івану Петровичу земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, поз. 55 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.9. Гр. Лешко Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0050 га  

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22 прим. 3 

з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.10. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0103 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії на 

пл. Театральній, 13 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0153 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії на 

Студентській набережній, 8 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.12. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0089 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Івана Тургенєва, 1 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 2.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0067 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії на 

пл. Шандора Петефі, 17 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0060 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Івана Ольбрахта, 27 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.15. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0061 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Робочій, 2 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.16. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0167 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Михайла Коцюбинського, 2 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.17. Малому приватному підприємству «Олеся» земельної ділянки 

площею 0,5253 га (кадастровий номер 2110100000:18:002:0080) по                            

вул. Минайській, 16 Г зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.18. Гр. Нестеренко Тамарі Петрівні земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в зоні 61, квартал 001 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 ЗКУ.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 2.20. Гр. Коваль Богдану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Підгірному з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.21. Гр. Лібак Оксані Андріївні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола АГК 

«Сторожницькій» гараж № 10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.22. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                                   

«-Прикордонник-» земельної ділянки площею 0,4821 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 8-го Березня, 3         

з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.23. Гр. Куташі Віолетті Михайлівні земельної ділянки площею 0,1755 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Михайла                    

Томчанія, 22 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю облікової довідки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.24. Гр. Пашко Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,0301 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 367 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.25. Гр. Хрипак Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,1438 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Горянській, 37 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю облікової довідки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.26. Гр. Студзінському Сергію Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0014 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по              

вул. Марії Заньковецької, 9/15 з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

2.27. Гр. Мешко Ользі Олексіївні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола АГК 

«Сторожницькій» гараж № 121 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.28. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                                   

«Авангард Уж» земельної ділянки площею 0,4821 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Фріца Гленца, 10 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.29. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                                   

«29 Сечені» земельної ділянки площею 0,5134 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Сечені, 29 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.30. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кошіце» земельної 

ділянки площею 0,0513 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Василя Сурикова, 6 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. 

 2.31. Гр. Васюті Олегу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 га  

для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури по              

вул. Юрія Гагаріна 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. 

 3.5. Гр. Стаховій Руслані Омелянівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0272) площею 0,0629 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Горсенській, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.6. Гр. Готрі Сергію Йосифовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0136) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 172 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.7. Гр. Мішенцову Михайлу Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0117) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 89 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.8. Гр. Кочіш Михайлу Бернатовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0092) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 16 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.9. Гр. Попфолуші Івану Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0124) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 55 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.10. Гр. Парфенюк Роману Романовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0106) площею                    

0,06002 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 182  

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.11. Гр. Ріхтеру Ігорю Олександровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0077) 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. 66 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.12. Гр. Семенову Олександру Вікторовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0108) площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 82 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.13. Гр. Головачуку Петру Петровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0846) площею                    

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської поз. 77 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.14. Гр. Мазур Мирославу Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0872) площею                    

0,0935 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.15. Гр. Пристая Олександру Івановичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0868) площею                    

0,0881 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.16. Гр. Балялі Олександру Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0874) площею                    

0,0964 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.17. Гр. Кожухар Олександру Володимировичу, як учаснику бойовий 

дій, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0871) площею                    



17 
 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.18. Гр. Костюченку Володимиру Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0817) площею  0,0618 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 32 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.19. Гр. Гудзану Валерію Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0869) площею                    

0,0881 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.20. Гр. Матьовці Ігорю Валерійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0053) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 121 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.21. Гр. Агеєву Володимиру Андрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0140) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 124 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.22. Гр. Піняшку Віталію Іллічу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0143) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 96 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.23. Гр. Цап Олексію Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0082) 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. 74 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.24. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Добролюбова 4» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0300) площею 0,6126 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Миколи Добролюбова, 4 та 

передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.25. Гр. Стародубцеву Ігору Ігоровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0119) площею                    

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 184 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.26. Гр. Деревенько Сергію Володимировичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0109) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 28 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.27. Гр. Федьо Ярославу Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0138) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 174 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.28. Гр. Сохіну Артуру Олександровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0815) площею                    

0,0714 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 68 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.29. Гр. Лизанцю Володимиру Володимировичу, як учаснику бойовий 

дій, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0873) площею                    
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0,0988 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.30. Гр. Галаговцю Івану Павловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0865) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 42 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.31. Гр. Пішкар Петру Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0849) площею                    

0,0617 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 69 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.32. Гр. Касинцю Юрію Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0047) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 142 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.33. Гр. Немеш Михайлу Валентиновичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0139) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 125 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.34. Гр. Яцуку Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0104) площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по  вул. Чорновола (Дівоча) ,5 поз. 63 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.35. Релігійній організації Управління Закарпатської Єпархії Української 

Православної Церкви Київського Патріархату земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:12:001:0170) площею 0,2729 га для будівництва та 
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обслуговування будіфвель громадських та релігійних організацій по                            

вул. Станційній, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки й затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 3.36. Гр. Лесик Олександру Сергійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0141) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 93 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.37. Гр. Перевузник Євгену Степановичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0864) площею                    

0,0617 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 9 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.38. Гр. Дячук Сергію Микитовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0838) площею                    

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 13 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.39. Гр. Шовш Олександру Людвіковичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0173) площею 0,1750 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 209 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.40. Гр. Гниді Магдалині Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1792) площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Житомирській - 

вул. Лікарняній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.41. Гр. Бадиді Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0564) площею 0,0049 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по  вул. Юлія Ревая, 2 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.42. Гр. Білінець Володимиру Анатолійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0085) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.43. Гр. Сухолейстер Віктору Валентиновичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0133) площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 83 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.44. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0359) площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Іспанській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.45. Гр. Стегурі Анатолію Анатолійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0866) площею                    

0,0671 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Кишинівської-Іштвана Мартона 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.46. Гр. Підкалюку Максиму Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0356) площею                    

0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вільховій, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.47. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Венеліна 

Гуци» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0303) площею 

0,6088 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Венеліна Гуци, 2, 4, 10 та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 3.48. Гр. Бугір Миколі Степановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0804) площею                    

0,0618 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 21 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.49. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0360) площею 0,1230 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 

145 «в» та передати її в оренду на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.50. Гр. Шиндрі Івану Тимковичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0876) площею                    

0,0618 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської поз. 72 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.51. Гр. Рябак Василю Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0799) площею                    

0,0502 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської поз. 10 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.52. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0358) площею 0,1219 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 

145 «в» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.53. Гр. Ковачу Андрію Ласловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0163) площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 3.54. Гр. Король Сергію Володимировичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0120) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 63 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.55. Гр. Качур Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0391) площею 0,1428 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Садовій, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.56. Гр. Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0278) площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 28/3 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.57. Гр. Бабець Лесі Миронівні, гр. Харищак Катерині Євстахіївні,                        

гр. Харищак Мирону Івановичу, гр. Брензович Оксані Миронівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0234) площею 0,0107 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра                          

Бородіна, 4 прим. 37 та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.58. Гр. Тимченку Максиму Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0522) площею 0,0037 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 75 «а» прим. 5 та 

передати її в оренду строком на  5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.59. Гр. Тимченку Максиму Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0521) площею 0,0030 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 75 «а» прим. 4 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.60. Товариству з обмеженою відповідальністю "Шаян" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:73:001:0043) площею 0,1600 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
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вул. Будителів, 2 (збоку вул. Антонівської) та передати її в оренду строком                   

на  5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.61. Гр. Яким Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:52:001:0319) площею 0,0177 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" – одноголосно. 

 3.62. Гр. Зубака Василю Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0048) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 105 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.63. Гр. Фатулі Ярославу Миколайовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0074) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 103 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.64. Гр. Опіярі Максиму Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0102) площею                    

0,0641 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 143 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 3.65. Гр. Чернікову Сергію Валерійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0090) площею                    

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 153 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.66. Гр. Дяковичу Володимиру Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0137) площею                    
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0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 173 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.67. Гр. Жулинському Вячеславу Олександровичу, як учаснику бойовий 

дій, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0146) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2),                             

поз. 164  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.68. Гр. Жулинській Олександрі Сергіївні, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0147) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2),                             

поз. 162  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.69. Гр. Дзямку Михайлу Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0145) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2),                             

поз. 163  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.70. Гр. Хміль Петру Петровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1795) площею                    

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Іштвана Мартона  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 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. Товариству з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист" 

земельної ділянки площею 1,5150 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреації по вул. Кошицькій, 30.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 4.2. Гр. Басараб Вікторії Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,0288 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лікарняній, 3 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.3. Гр. Миговичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0316 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Ботанічному, 3 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автодорремонт» 

земельної ділянки площею 0,0347 га для обслуговування гаражу-складу по                 

вул. Другетів, 103 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.5. Гр. Лакас Руслані Степанівні земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 95 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

  4.6. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки площею                    

0,0496 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Едмунта Егана, 2 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

   4.7. Гр. Ухаль Олександру Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0788 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Олександра Грибоєдова, 5 з подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.8. Гр. Райніш Марії Олексіївні земельної ділянки площею                    

0,0206 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Степана Добоша (вул. Пархоменка), 15 

з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.9. Гр. Отроба Ганні Іванівні з метою уточнення розташування земельної 

ділянки, яка перебуває в приватній власності (кадастровий номер 

2110100000:36:003:0046)  площею 0,0854 га для будівництва та обслуговування 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

  4/1. 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: Дати протокольне доручення управлінню правового 

забезпечення надати заключення щодо встановлення автентичності 

юридичної особи – заявника.   

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). 

 5.1. 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 постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та передати земельну ділянку в оренду.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.2. Гр. Дані Тібору Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0208) площею 0,0532 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Радванській, 21 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.3. Гр. Грушовській Ользі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0405) площею 0,1000 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Юрія  Жатковича, 144 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.4. Гр. Михайлишиній Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0516) площею 0,0574 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Михайла Старицького, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.5. Гр. Баландяк Валентині Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0394) площею 0,0858 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Володимирській, 40 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.6. Гр. Баландяк Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0393) площею 0,0946 га для будівництва та обслуговування  

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

40 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.7. Гр. Шелько Марії Андрашівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0365) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Шишкіна, 78 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.8. Гр. Молдавчук Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0368) площею 0,0560 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Черешневій, 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.9. Гр. Реган Діані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0218) площею 0,0285 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 48 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.10. Гр. Шевчук Руслану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0519) площею 0,0594 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Степана Вайди, 27 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.11. Гр. Варічкіній Вікторії Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0386) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по   вул. 

Горянській, 63 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.12. Гр. Гегедюш Ірині Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0198) площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Павла Пестеля, 16 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.13. Гр. Гібалюк Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0199) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Михайла Лучкая, 13 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.14. Гр. Хрипак Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0388) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 37 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 5.15. Гр. Крулик Маргариті Адальбертівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:39:001:0297) площею 0,0635 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Климента Тімірязєва, 102 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.16. Гр. Феєр Олександру Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0254) площею 0,0084 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Миколи Леонтовича, 14 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.17. Гр. Фединець Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0390) площею 0,0584 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Остапа Вишні, 8 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.18. Гр. Сташкевич Оксані Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0233) площею 0,0583 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Декабристів, 42 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.19. Гр. Кучеревичу Василю Ксенофонтовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:29:001:0291) площею 0,0555 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Молдавському, 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.20. Гр. Легезі Іштвану  Ернестовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0520) площею 0,0543 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Братів Тобілевичів, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

5.21. Гр. Капальчик Олександрі Степанівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0172) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урожайній, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.22. Гр. Матій Лесі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0298) площею 0,0156 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                             

вул. Мукачівській, 14 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.23. Гр. Куташі Віолетті Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0390) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Михайла Томчанія, 22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.24. Гр. Чурей Ніні Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0221) площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 43 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.25. Гр. Калинич Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0295) площею 0,0550 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Чопському, 16 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

5.26. Гр. Легезі Тетяні Станіславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0205) площею 0,0415 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Лобачевського, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

 6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Срібний Лід" земельної 

ділянки площею 0,8374 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул.  Бориса Тлехаса, 89 «а» строком на 5 років.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії поставила пропозицію поновити договір оренди 

земельної ділянки на голосування. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ" – 1 (Козак В.). 

(РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО) 

 6.2. Гр. Миговичу Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0155 

га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 

68А-72А  строком на 30 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.3. Фізичній особі-підприємцю Балажинець Світлані  Йосипівні 

земельної ділянки площею 0,0049 га  для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Перемоги, 157  строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років.  

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 по вул. 8-го Березня, б/н  строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.5. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки площею 0,0409 га  

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кафе-бар та господарські 

приміщення) по вул. Слави, 25  строком на 1 рік. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 6.6. 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 2 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 6.7. Товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству 

"Джокер-Клуб" земельної ділянки площею 1158 кв.м. під власною будівлею та 

для її обслуговування по вул. Олександра Бородіна, 69 строком на 5 років. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 6.8. Приватному підприємству «ГІД» земельної ділянки площею 0,0980 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Антоніна 

Дворжака,30 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

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. Приватному підприємству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0023 га  для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії у межах міста Ужгород строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/1.2. Приватному підприємству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0132 га  для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії у межах міста Ужгород строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/1.3. Приватному підприємству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0078 га  для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії у межах міста Ужгород строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Каскад-Уж" земельної 

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

Березня, 28 "б" строком на 5 років (вилучено з сесії 25.07.17). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/1.5. Гр. Дідичу Федіру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0078 

га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 20/33 

строком на 5 років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/1.6. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0042 га  

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по набережній 

Незалежності, 4 «а» строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

6/1.7. Гр. Русину Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0129 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Антонія 

Годинки, 17 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

6/2. Про розгляд клопотань щодо припинення  дії договору оренди 

земельної ділянки: 

 6/2.1. Гр. Дідичу Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 78 кв.м. 

під прибудовою до власних нежитлових приміщень (комерційного 

використання) по пр. Свободи, 20/33 (договір оренди від 16.06.2010 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/2.2. Гр. Чернець Лідії Миколаївні земельної ділянки площею 0,006 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Кошицькій, 43 (договір оренди № 1910 від 18.10.16). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/2.3. Гр. Запрутняк Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0399 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Щедріна, б/н (договір оренди № 1869 

від 30.08.16). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/2.4. Гр. Петровцій Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0165 га для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Мукачівській, 44 

(договір оренди № 1905 від 18.10.16). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 7.2. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею     

0,1230 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій, 145 «в». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.3. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,1219 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Собранецькій, 145 «в». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

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

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

(27653,60 грн. з розрахунку на один квадратний метр 425,44 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку .  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 8.3. Фізичній особі-підприємцю Данч Тамарі Олександрівні земельної 

ділянки площею 0,0620 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 51 (225165,40 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

363,17 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку .  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

 9.1. Доповнити рішення XXIV сесії міської ради VII скликання                          

від 10.07.2018 року № 1162 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу 

товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимакс» земельної ділянки 

площею 1,2995 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  по вул. Перемоги (вул. Капушанська), 168  пунктом 5, а 

саме: 

«5. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із 

розстроченням платежу до 10.07.2023 року за умови разової сплати 50% від її 

вартості з подальшою щоквартальною сплатою залишку з урахуванням 

інфляції».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.2. Вилучити з пункту 2 рішення XXIV сесії міської ради VII скликання                          

від 10.07.2018 року № 1171 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу 

фізичній особі-підприємцю Перечинському Ярославу Васильовичу земельної 

ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Василя Комендаря (Джамбула)- Олександра Бородіна, б/н наступні 

слова: «із застосуванням коефіцієнту 1,5 за ціною 159360,00 грн.»  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.3. У зв’язку з технічною помилкою пункт 1. 39. рішення XXIV сесії 

міської ради VII скликання від 10.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та 

відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» викласти в наступній редакції, а 

саме: слова «Павловичу» читати «Паловичу». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.4. Доповнити пункт 1.168. рішення XXIV сесії міської ради VII 

скликання від 10.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та відмову у 

затвердженні технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)» наступними словами, а саме: «в рівних долях по ½ 

кожному». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.5. Доповнити пункт 1.104. рішення XXIV сесії міської ради VII 

скликання від 10.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та відмову у 

затвердженні технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)» наступними словами, а саме: «в рівних долях по ½ 

кожному». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.6. Доповнити пункт 1.38. рішення XXIV сесії міської ради VII 

скликання від 10.07.2018 року № 1155 «Про затвердження та відмову у 

затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

наступними словами, а саме: слова  «та передати її у власність» читати «та 

передати її у спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.7. Абзац перший пункту 1.4. рішення XXI сесії міської ради IV 

скликання від 26.09.2003 року № 116 «Про надання та приватизацію земельних 

ділянок» викласти в наступній редакції а саме: слова «внести зміни в 
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Державний акт на право постійного користування землею № 370 від 14.11.02» 

читати «Державний акт на право постійного користування землею № 370 від 

14.11.02 року – визнати таким, що втратив чинність». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.8. У зв`язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки 

пункт 1.19. рішення XXIV сесії міської ради VII скликання від 10.07.2018 року  

№ 1157 «Про затвердження та відмову у затвердженні технічної документації 

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

затвердження гр. Салтиковій Ніколетті Василівні  технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) викласти в 

наступній редакції, а саме: слова "для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості " читати "для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних 

організацій і підприємств". 

СЛУХАЛИ: Голова комісії поставила пропозицію задовольнити клопотання на 

голосування.   

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2 

"УТРИМАВСЯ" -3 (Козак В., Афанасьєва О., Станко Ю.). 

(РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО) 

 9.9. У зв’язку з технічною помилкою у пункті 1. 58. рішення XXIV сесії 

міської ради VII скликання від 10.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та 

відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)», прізвище «Роль» викласти в 

редакції: «Рюль». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

  9.10. У зв’язку з уточненням площі у пункті 3.6. рішення XVIII сесії 

міської ради VII скликання від 21.12.2017 року № 953 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «СЕЧЕНІ» на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,2040 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                     

вул. Іштвана Сечені, 35  з подальшою передачею її в постійне користування 

слова «площею 0,2040 га» читати «площею 0,3655 га». 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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9.11. Відповідно до Порядку встановлення ставок орендної плати у                            

м. Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у  розпорядженні 

Ужгородської міської ради затвердженого ХХVII сесією міської ради VІ 

скликання від 19.02.2015 № 1651 встановити Ужгородському районному 

комітету товариства сприяння оборони України на земельну ділянку площею 

0,8259 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                     

вул. Собранецькій, 147 «б» ставку орендної плати (% від нормативної грошової 

оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.12. У зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.2. рішення XXIV сесії 

міської ради VII скликання від 10.07.2018 року № 1158 «Про поновлення, 

припинення та відмову у поновленні дії договорів оренди земельних ділянок» 

назву релігійної громади «Релігійній громаді Української Православної Церкви 

«Різдва Пресвятої Богородиці»  викласти в редакції: «Релігійній громаді 

Української православної церкви Свято-Різдва-Богородичної церкви                               

м. Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.13. Доповнити пункт 1.27. рішення XXIV сесії міської ради VII 

скликання від 10.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та відмову у 

затвердженні технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)» наступними словами, а саме: «в рівних долях по ½ 

кожному». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

 10.1. Звернення гр. Голубки Василя Івановича щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою та щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0600 га по                             

вул. Миколи Бобяка з метою винесення її на аукціон (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку у правління містобудування та архітектури.  

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 

Голова комісії         О. Афанасьєва  

 

Секретар комісії  Ю. Станко 


