
       П Р О Т О К О Л    №19 
 виїзного засідання постійної комісії 

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 
архітектури 

 
 

від 01.04.2016 р.          м. Ужгород 
 

ПРИСУТНІ:
 
 
        

 ВІДСУТНІ: 

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії;  
Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 
Шевчук Григорій Васильович;  
Козак Василь Андрійович. 
Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 
Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Бабидорич Валерій Васильович.    
 

    ЗАПРОШЕНІ: 
 
 
 
  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 
Івегеш М.М. – в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури.  
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

Про заяви, подані на розгляд відділом землекористування  
 

1. Про розгляд заяв учасників АТО та поранених учасників АТО 
щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. 

1.3. Гр. Матейку Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0417 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Антонівській, б/н з подальшою передачею її у власність  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 
оскільки земельна ділянка обтяжена майном.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 
підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Замкове» 
земельної ділянки загальною площею 0,2100 га для обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Капітульній, 28 з подальшою 
передачею її у постійне користування.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання у межах площі 
0,1472 га з врахуванням раніше прийнятих рішень.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 
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2.5. Гр. Суботі Михайлу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Підгірній, 30 з подальшою передачею у власність.  
ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.13. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-
2012» земельної ділянки для обслуговування багатоквартирної житлової 
забудови по вул. Духновича, 11 з подальшою передачею їх у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання в межах площі під 
плямою забудови. З приводу іншої території розглянути питання після 
скасування договору оренди земельної ділянки в судовому порядку.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.22. Гр. Приходьку Любомиру Орестовичу земельної ділянки             
площею 0,0009 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на пл. Корятовича, 3 з подальшою передачею 
її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.23. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,2420 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Радіщева, 1 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі ст. 121 ЗКУ.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 
надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 

4.2. Гр. Сливці Оксані Анатоліївні земельної ділянки загальною площею 
0,1978 га на земельні ділянки площею 0,1478 га та 0,0500 га під придбаним 
майном для комерційного використання по вул. Гранітній, 11.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
Голова комісії  С. Пономарьов   
 
 
Секретар комісії  І. Якубик  


