
ПРОТОКОЛ № 102 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 23.08.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю., Бабидорич В.В.,  

Козак В.А., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І. – секретар комісії; 

Пономарьов С.Б.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

 

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

надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

1.1. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею            

0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Укропному з подальшою 

передачею її у власність. (на підставі протоколу № 19 від 30.05.17 року 

доручити управлінню містобудування та архітектури вивчити питання та 

доповісти членам комісії на наступному засіданні про можливість виділення 

земельної ділянки у вказаному місці). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Панкуличу Максиму Івановичу земельної ділянки площею            

0,0362 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Галамбі Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею            

0,0811 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в по вул. Запорізькій, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Руденко Василю Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0643 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Університетської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Сірмаю Євгену Євгенійовичу земельної ділянки площею              

0,0678 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Гвардійської-Щедріна з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею              

0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.7. Приватному вищому навчальному закладу "Карпатський університет 

імені Августина Волошина" земельної ділянки площею 0,1840 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гойди, 4 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина зазначеної земельної ділянки є землями загального користування 

(пожежний проїзд). Запропонувати заявнику відкоригувати схему та площу 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

3.2. Гр. Михайлець Борису Михайловичу, гр. Михайлець Греті Михайлівні 

земельної ділянки площею 0,0588 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Другетів, 84/3 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл 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. 

4.1. Гр. Голубці Олені Федорівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/19 

строком на 1 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Т.в.о. секретаря комісії       Ю.Станко 


