
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання постійної комісії з питань благоустрою, житлово – комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 

 

від 20.07.2017        м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Волошин І.І. – голова комісії; 

Білонка В.І., Варцаба С.В., 

Чурило М.М. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Губкович В.М. – заст. голови комісії; 

Вереш П.М. – секретар комісії; 

Якубик І.І. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Чоп А.І. – заявник. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень другого пленарного засідання чергової ХІV 

сесії міської ради. 

ІІ. Про скаргу гр. Чоп А.І., мешканця вул. Собранецької, 152 щодо проведення 

ремонту квартири. 

 

1. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 744 «Про 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

Поінформував, що, у зв’язку із ухвалою Львівського апеляційного суду від 

29.06.2017, якою скасований генеральний план м. Ужгорода та план зонування 

території м. Ужгорода, необхідно внести зауваження до проектів рішень 

другого пленарного засідання ХІV сесії міської ради. Ознайомив із критичними 

зауваженнями профільної постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 1.2 відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Управління поліції 

охорони в Закарпатській області. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням критичного зауваження та постанови Львівського апеляційного 

адміністративного суду від 29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 745 «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» Ознайомив із критичними зауваженнями профільної 

постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 746 «Про 

надання дозволів на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки натурі (на місцевості).» Ознайомив із критичними 

зауваженнями профільної постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 747 «Про 

поновлення та припинення дії договорів оренди земельних ділянок.» 

Ознайомив із критичними зауваженнями профільної постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 748 «Про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок.»  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 749 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Галушка Л.А.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 750 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Феєр В.І.) 

ВИСТУПИЛИ: Волошин І.І. запропонував відправити проект рішення на 

довивчення, оскільки з даного питання є відкрите кримінальне впровадження та 

наявний судовий спір з ОСББ «Замкове» по вул. Капітульній,28. Запропонував 

провести з цього питання окреме засідання постійної комісії, запросити на 

нього представників ОСББ та доручити управлінню правового забезпечення 

підготувати інформацію щодо розгляду кримінального впровадження та 

судового спору. 

ВИРІШИЛИ:1.  Відправити проект рішення на довивчення у зв’язку із 

скаргами сусіднього ОСББ та кримінальною справою. 
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2. Провести окреме засідання постійної комісії щодо розгляду питання, 

зазначеного у проекті рішення № 750, запросити на нього представників ОСББ 

«Замкове» по вул. Капітульній,28 та доручити управлінню правового 

забезпечення підготувати інформацію щодо розгляду кримінального 

впровадження та судового спору. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 751/700 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Мелкумян А.С.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 752 «Про зміни 

та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

29.06.2017 № 876/4696/17. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 753 «Про зміни 

до Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017 – 2019 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 741 «Про зміни до персонального 

складу постійних комісій Ужгородської міської ради VII скликання.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Чоп А.І. звернувся до членів комісії із скаргою та просив 

сприяння у вирішенні питання проведення ремонту квартири та будинку. 

ВИРІШИЛИ: Запропонувати заявнику звернутися попередньо до 

департаменту міського господарства, після висновків департаменту міського 

господарства повернутися до розгляду питання на черговому засіданні комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         І.Волошин 


