
ПРОТОКОЛ № 112 

виїзного засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 03.10.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., Прозор Є.І.,  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.2. Гр. Балозі Варварі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0939 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Рильського, 11 з 

подальшою передачею її у власність. (схему надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Дошкільному навчальному закладу № 38 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 

1,1037 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                   

вул. Академіка Корольова, 6 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Дошкільному навчальному закладу № 43 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 

0,2747 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                   

вул. Дендеші, 166 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.6. Гр. Гозді Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 1,2310 га для 

будівництва та обслуговування іншої громадської забудови по вул. Тиводара 

Легоцького,80 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                   

«Загорська 170» земельної ділянки площею 0,9574 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Загорській, 170 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Пилип Ользі Василівні земельної ділянки площею 0,1369 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 341 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Сас Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,3502 га для 

будівництва та обслуговування іншої громадської забудови по вул. 

Загорській, 51 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. 

3.2. Гр. Куштан Миколі Михайловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0162) площею 0,0770 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. 

3.3. Гр. Белені Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0229) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Московській, 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.4. Гр. Малош Дмитру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0517 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горянській, 95 з подальшою передачею її у власність. 

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. Приватному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0021 площею 0,8358 га) та 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0022 площею 

0,6643 га) для розміщення,будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах 

м. Ужгород  (договір оренди землі від 28.10.2015 року № 1823). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати скасувати ПАТ «Закарпаттяобленерго» договір 

оренди земельної ділянки та надати дозвіл на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки, на частину якої 

поширюється право земельного сервітуту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії       Ю.Станко 


