
ПРОТОКОЛ № 213 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 22.11.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.М., Пономарьов С.Б.,  

Прозор Є.І., Козак В.А., Шевчук Г.В. 

 – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Лайкун М.І. –  заст. начальника 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. Шандор Петру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 101  по               

вул. Минайській, б/н, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

2.3. Гр. Маєрчик Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 258 по              

вул. Минайській, б/н, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

2.7. Гр. Галаговець Маріанні Юріївні земельної ділянки площею 0,9758 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Тиводара Легоцького, 78/33/а з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

2.10. Гр. Джумурат Едуарду Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

2.11. Гр. Андращуку Павлу Адальбертовичу земельної ділянки площею         

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

2.15. Гр. Маєрчику Олександру Павловичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

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. 

3.3. Гр. Ходоровському Тарасу Богдановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0061) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

3.4. Гр. Ходоровській  Тетяні Богданівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0061) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

3.6. Гр. Кальницькому Анатолію Єгоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0078) площею 0,7632 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Юрія Гагаріна, 

36 «в» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.1. Малому приватному підприємству «Юрісен» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:30:001:0006) площею 1,1039 га для 

будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького 
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обслуговування (під амфітеатром та для його обслуговування)  по                                   

вул. Орлиній, 13 строком на  5 років (висновки архітектури та ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок в частині правових підстав щодо задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маріо Бенг» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0293)  площею 0,0510 га під 

придбаною будівлею та для її обслуговування (для комерційної діяльності) 

по вул. Собранецькій, 115 строком на 5 років (висновок ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок в частині правових підстав щодо задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

6.3. Гр. Шейдик Кароліні Артурівні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:19:002:0039 площею 0,0073 га) та (кадастровий номер 

2110100000:19:002:0040 площею 0,0311 га)  для обслуговування магазину по 

вул. Бородіна, 21 «б», «г» строком на 5 років (висновок ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.3. Гр. Грабар Олександру Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0115 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Марії Заньковецької, 66 "е". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за – одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


