
ПРОТОКОЛ № 240 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 30.07.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Козак В.А.,Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Бабидорич В.В., Прозор Є.І. – член комісії. 

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, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.1. Гр. Лешаничу Віктору Олексійовичуземельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2.Гр. Шахайді Олексію Олексійовичуземельної ділянки площею 0,0670 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Друзів, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Фонтошу Василю Михайловичуземельної ділянки площею 0,0542 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Іващенку Олександру Андрійовичуземельної ділянки площею 

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.6. Гр. Бецанич Василині Василівні земельних ділянок 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 проєкту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1.Гр. Рошку Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0135) площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництвам. Ужгород, кад. зон. 70 діл. 3 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Ряшку Василю Юрійовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0134) площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництвам. Ужгород, кад. зон. 70 діл. 1 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Шкамлотову Руслану Сергійовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0132) площею 0,1200 

га для індивідуального садівництвам. Ужгород, кад. зон. 70 діл. 2 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Некрилову Віталію Анатолійовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0133) площею 0,1200 

га для індивідуального садівництвам. Ужгород, кад. зона 70 діл. 4 та передати її 

у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Шиян-Угрин Мар’яні Іванівні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0314) площею 0,0033 га для 

будівництва індивідуальних гаражівпо вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж 51та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

5.1. Гр. Грегул Ганні Юріївніземельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0301) площею 0,0108 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. МіклошаБерчені, 

22 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Чащина Ганні Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0439) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянської 

Ротонди, 2та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0102) площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

8. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 
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 - Звернення громадської організації «Кінологічний клуб Лайка» 

від 01.07.2020 року щодо виділення земельної ділянки яка перебуває в 

комунальній власності в межах набережної Незалежності для облаштування 

тренувального майданчика. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на підставі 

статтей 93 та 136 ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Заступник голови комісії      Віктор ЛЮБАР 

 

 

 

Секретар комісії        Юрій СТАНКО 
 


