
ПРОТОКОЛ № 165 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 24.10.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

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

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Козак В.А.,Шевчук Г.В.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

 

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. 

1.10. Гр. Шимону Івану Петровичу земельної ділянки площею 0,0043 га для 

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

Е, місце 36, 37 з подальшою передачею її у власність (заявник присутній). 

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. 

2.13. Гр. Сабов Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею   0,0793 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Стародоманинській, 93 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Ващук Світлані Георгіївні земельної ділянки площею 0,0016 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а» з 

подальшою передачею її у власність (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 



 2 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк» 

земельної ділянки площею 0,1148 га для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ по вул. Корзо, 15 з подальшою 

передачею її в постійне користування  (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. 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: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.37. Фізичній особі-підприємцю Сембер Оксані Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0085 га для будівництва індивідуальних гаражів  по                      

вул. Конопляній, 8 з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

пропозиції щодо вирішення питання по суті в межах правового поля. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.3. Гр. Свистак Павлу Павловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0302) площею 0,0776 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Савицькому Володимиру Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0301) площею                    

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Дароличу Артуру Петровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0303) площею                    

0,0908 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0300) площею                    

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Гендер Олександру Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0305) площею                    

0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Боринському Івану Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0304) площею                    

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Вишневському Владиславу Івановичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0162) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

177 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0394) площею  0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Михайла Томчанія, 37 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Надь Еріку Михайловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0165) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 58 «б» та передати її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



 4 

3.12. Гр. Боберському Олегу Петровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0163) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

175 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Комарницькому Валерію Романовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0884) площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 98 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Опріш Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0797) площею 0,0096 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» ряд «Л» поз. 25 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Трохимцю Володимиру Вікторовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0800) площею 0,0095 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК 

«Політ» ряд «Л» поз. 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Сухолову Едуарду Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0795) площею 0,0095 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» ряд «Л» 

поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Шахрайчуку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0799) площею 0,0048 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК 

«Політ» ряд «Л» поз. 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.18. Гр. Трохимець Віктору Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0798) площею 0,0072 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК 

«Політ» ряд «Л» поз. 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Ільницькому Михайлу Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0796) площею 0,0095 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» ряд «Л» 

поз. 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект 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. Нагоркіній Тетяні Юріївні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:52:001:0395) площею 0,0496 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Журавлиній, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Долгош Владиславу Міклошевичу земельної ділянки кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0385) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                

вул. Доманинській, 273 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Швецовій Марії Юріївні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:01:001:0304) площею 0,0223 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Перемоги, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Логвіновій Ользі Ігорівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:09:001:0010) площею 0,0656 га для будівництва та 



 6 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Івана Ольбрахта, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Сочка Сніжанні Ласлівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:21:001:0525) площею 0,0542 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Антонія Годинки, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.6. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 0,0430 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (будівництва 

торгово- офісного центру) по вул.  Сріблястій строком на 20 років (заявник 

присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - Бабидорич В.В., Пономарьов С.Б. 

  «не голосував» - Афанасьєва О.В. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.7. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 0,0360 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (будівництва 

торгово- офісного центру) по вул.  Сріблястій, б/н строком на 20 років 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.СТАНКО 


