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ПРОТОКОЛ № 157 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 05.09.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Любар В.М. – заст. голови комісії. 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії. 

Бабидорич В.В., Козак В.А., Пономарьов С.Б., 

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

ВІДСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

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

запобігання і протидії корупції. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

     

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 212 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6; 

«утримались» -1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення прийнято. 

1.2. Гр. Зубачу Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 213 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6; 

«утримались» -1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення прийнято. 

1.3. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0604 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 198 "б" з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6; 

«утримались» -1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення прийнято. 

1.4. 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 управління архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання зв'язку з 

наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Цифрі Вячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 165 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0067 га для 

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

передачею її у власність. (присутній на засіданні) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

   1.10. Гр. Ощипку Ігорю Мирославовичу земельної ділянки площею 

0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Докучаєва-Котловинної з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Семйон Михайлу Вікторовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Івана Панькевича з подальшою 

передачею її у власність. 

СЛУХАЛИ: Козак В.А. наголосив, що згідно поданих заявником 

картографічних матеріалів земельна ділянка знаходиться в зеленій зоні тому 

запропонував членам комісії відмовити у задоволенні клопотання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

тим, що земельна ділянка знаходиться в зеленій зоні, згідно картографічних 

матеріалів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

1.13. 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. 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку із нововиявленими обставинами рекомендувати 

відмовити у задоволенні клопотання, оскільки земельна ділянка обліковується 

за будинковолодінням по вул. Томчанія. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

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

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

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

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. 

 

 2.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

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

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 30 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.2. Приватному вищому навчальному закладу "Карпатський університет 

імені Августина Волошина" земельної ділянки площею 0,3145 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Гвардійській, 19 з подальшою передачею її у постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 54 - Ужгород» земельної ділянки площею 0,1146 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 
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по пр. Свободи, 54 з подальшою передачею її в постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні Запросити заявника на 

засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.5. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки площею 

0,0200 га  для будівництва та обслуговування будівель та споруд іншого 

громадського призначення по вул. Боздошська дорога, 5 з подальшою 

передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до пункту 8 рішення міської ради від 10.03.2016 року № 119 «Про затвердження 

містобудівної документації». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.6. Гр. Данюку Василю Васильовичу земельної ділянки площею                       

0,0276 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Черешневій, 66 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4. 

«утрималися» - 3 

 (Прозор Є.І., Любар В.М., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 2.7. Гр. Симкуличу Віктору Михайловичу земельної ділянки площею                       

01529 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 164 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.8. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0171 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Василя Докучаєва, 29 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні Запросити заявника на 

засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.9. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0109 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Іллі Бродлаковича, 29 «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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 2.10. Гр. Стаднік Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею                       

0,1200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до статті 121 Земельного Кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.11. Гр. Булеці Іллі Іллічу земельної ділянки площею 0,0041 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, гараж                 

№ 21 на території автогаражного кооперативу «Мрія-1» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.12. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0096 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Собранецькій, 45 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0090 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Закарпатській, 33 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Запросити заявника на 

засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0094 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Цегольнянській, 2 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Запросити заявника на 

засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.15. Гр. Симулик Лесі Михайлівні земельної ділянки площею 0,6133 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 44 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Запросити заявника на 

засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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 2.16. Гр. Комінотто Антонію Антеровичу земельної ділянки площею 

0,2375 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 277 з подальшою передачею її у власність (Присутній на засіданні). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.17. Гр. Кічун Віталію Зіновійовичу земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, 

гараж поз. № 128 на території автогаражного кооперативу «Сторожницькій» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою після розробки й 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.4. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0217) площею 0,0090 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) по вул. Радванська - 

Спортивній та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.5. Гр. Соханич Магді Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0392) площею 0,0865 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянської Ротонди, 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.6. Гр. Машкара Олександру Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0131) площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 101 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - одноголосно. 

 3.7. Гр. Дякович Миколі Олеговичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0066) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 11 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

3.8. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгово-

комерційному підприємству «Альбом ЛТД» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0097) площею 0,0515 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Кармелюка, 7  та 

передати її в оренду строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.9. Гр. Сушинському Олександру Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0111) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 18 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.10. Гр. Сєдову Анатолію Валерійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0151) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 56 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.11. Гр. Голікову Андрію Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0144) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 119 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.12. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Православна Набережна 17» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0299) площею  0,0778 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по Православній  набережній, 17  та 

передати її в постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Геворкян Тіграну Мікаеловичу, гр. Росоха Михайлу 

Михайловичу  земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0297) 

площею 0,1288 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Руській, 30  та передати її в оренду строком на              

______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Адамовському Миколі Гаврилорвичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0098) площею 0,0860 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Острівній, 9 «а»                    

прим. 2  та передати її в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.15. Гр. Шіпош Євгенію Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:46:001:0299) площею                    

0,0591 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.16. Гр. Турок Івану Степановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0877) площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 95 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.17. Гр. Лівий Павлу Григоровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0831) площею                    

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 1 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.18. Гр. Ледиді Василю Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0816) площею                    

0,0524 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 83 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.19. Гр. Каналош Петру Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0351) площею                    

0,0861 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Паскаль Сергію Євгенійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0061) площею 0,0128 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Блистіва, 40 «а»  та 

передати її в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Ковальській Інні Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0567) площею 0,0119 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Володимирській, 71 «а»  та передати її 

в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Жганичу Віктору Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0421) площею 0,0885 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Запорізькій, 2г-2д  

зі зміною цільового призначення. 

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. «Виробничо-торговому підприємству КООП Ужгород» Закарпатської 

облспоживспілки земельної ділянки площею 0,9252 га під торговою базою по 

вул. Гагаріна, 36. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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 4.2. 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 (Присутній на засіданні гр. Куцик О.В. - представник). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 4.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист" 

земельної ділянки площею 1,5150 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреації по вул. Кошицькій, 30 (Присутні на засіданні комісії). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 4.4. 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 (Присутній на засіданні гр. Галамба Г.В. 

– представник). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 4.5. Гр. Керецману Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0403 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Зореслава (вул. Локоти), 30 "а" з подальшою 

передачею її у власність (Присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

  

 5.1. Гр. Міщенко Валерії Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0516) площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 11 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 5.2. Гр. Штефаняк Людмилі Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:39:001:0304) площею 0,0877 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Канальній, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 5.3. Гр. Міня Вікторії Геннадіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0219) площею 0,0385 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 41 «б» 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 5.4.  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 (Присутня на засіданні комісії). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 5.5. 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 (Присутній на засіданні 

постійної комісії гр. Бобіль Т.- представник). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

5.6. 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 (Присутня на засіданні комісії). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

5.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридично Фінансова 

Компанія» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0074) 

площею 0,8339 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Миколи Огарьова, 10 та передати її в оренду 

строком на         років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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 5.8. Гр. Шерфезе Володимиру Івановичу та гр. Шерфезе Івану Івановичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0222) площею                        

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Бородіна, 27 та передати її 

у спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

 6.2. Фізичній особі – підприємцю Грицик Ларисі Олексіївні земельної 

ділянки площею 1,2617 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  по вул. Електрозаводській, 35 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "САТУ" земельної 

ділянки площею 0,2520 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для будівництва торгового центру та обслуговування 

ринку) по вул.  Минайській, 16 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 6.4. Колективному Малому Підприємству  «РЕММЕБЛІ» земельної 

ділянки площею 0,0125 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  по вул. Мукачівській, 2 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4; 

«утримались» - 1 (Шевчук Г.В.); 

«не голосували» - 2 (Бабидорич В.В., Козак В.А.); 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 6.7. Фізичній особі – підприємцю Кулинич Олені Петрівні земельної 

ділянки площею 0,0070 га під павільйоном з терасою по пр. Свободи, б/н, 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди. 

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): 
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 6/1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРІОРИТЕТ-2016" 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури по вул. Олександра Грибоєдова строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати в оренду земельну ділянку без складання 

технічної документації із землеустрою строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

  

 7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРІОРИТЕТ-2016" 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури по вул. Олександра Грибоєдова. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

Сесіями від  22.02.18, 15.05.18, 10.07.18, 28.08.18  питання зняті 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: 

1.8. Гр. Микульцю Віталію Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0080 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Карпатській. 

(15.05.18) (Присутній на засіданні комісії). 

ВИРІШИЛИ: Залишити в силі попередню рекомендацію постійної комісії та 

рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Висоцькому Денису Олеговичу земельної ділянки площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 217 «б». 

(10.07.18) (Присутній на засіданні комісії). 

ВИРІШИЛИ: Залишити в силі попередню рекомендацію постійної комісії та 

рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Шорбан Павлу Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0728 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 220 «б». (10.07.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити в силі попередню рекомендацію постійної комісії та 

рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

 2.15. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бодрог" земельної 

ділянки площею 0,7700 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. 8- Березня, 48 "а" з зміною цільового 

призначення. (28.08.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

  

 6.3. Гр. Федак Надії Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0201 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Українській, 16 строком на 5 років (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити в силі попередню рекомендацію постійної комісії та 

рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 

 

Заступник голови комісії       В. ЛЮБАР 

 

 

 

Секретар комісії         Ю. СТАНКО 

 


