
ПРОТОКОЛ № 183 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 20.03.2019 р.         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії.  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії. 

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

Пономарьов С.Б., – члени комісії. 

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

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

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

запобігання і протидії корупції; 

Цирик В.В. – представник ТОВ «МИСЛО» 

Федака П.П. – представник громадськості. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

 3.6. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "29 Сечені" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0284) площею 0,5134 

га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Іштвана Сечені, 29 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.7. Гр. Чорняк Івану Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1818) площею 0,0950 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0314) площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора Петефі, 17 та 

передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - одноголосно. 

 3.9. Гр. Куклишин Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0402) площею 0,0726 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Доманинській, 309 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.10. Гр. Готрі Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0395) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги - 

вул. Оноківської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.11. Гр. Масяк Віктору Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0393) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

об’їзної дороги - вул. Оноківської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.12.  Гр. Карапетян Олені Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0398) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги - 

вул. Оноківської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 3.13. Гр. Макогін Сергію Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0284) площею 0,0398 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Ярослава Мудрого, 113 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 
  

Голова комісії        О. АФАНАСЬЄВА 

 

 

 

Секретар комісії        Ю. СТАНКО 

     
 


