
ПРОТОКОЛ № 242 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 05.08.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Пономарьов С.Б.,Шевчук Г.В., 

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

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В. – член комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Штефуца В.О. – начальник відділу запобігання і протидії корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами; 

Оксьон Ю.Ю. – депутат міської ради. 

 

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. Станку Івану Івановичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

  Рішення не прийнято. 

1.2. Гр. Савко Івану Михайловичу земельної ділянки площею  0,0825 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Черемшини 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. 
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1.6. Гр. Король Андрію Андрійовичу земельної ділянки 

площею                        0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Івана Франка з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Клованич Владиславу Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана 

Франка з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Ложкін Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Озерній, поз. 325 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. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»): 

5.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0553) площею                  

0,1781 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Тиводара Легоцького, 9 «а» з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6/1. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/1.1. Гр. Дмитренко Наталії Борисівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0553) площею 0,1781 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара 

Легоцького 9 «а» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

7.1. Лист Департамента міського господарства щодо звернення                             

ОСББ «Делюкс», щодо облаштування дитячого та спортивного майданчику з 

легких конструкцій за власні кошти на земельній ділянці, яка перебуває в 

комунальній власності та межує із земельними ділянками за адресами                                 

вул. Климпуша, 8, вул. Лінтура, 11, вул. Лінтура, 15 та вул. Лінтура, 7. 

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. 
 
 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 


