
      П Р О Т О К О Л    №23 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 22.04.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

  

 

ВІДСУТНІ:    

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Бабидорич Валерій Васильович;   
Козак Василь Андрійович.  

Шевчук Григорій Васильович.  

 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

I. Про заяви, подані на розгляд відділом землекористування (без виїзду 

на місце).  

 

2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.106. Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель «Ужгород» 

(присутній представник на засіданні)  земельної ділянки площею 0,0448 га для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної інфраструктури по 

вул. Донського, б/н з подальшою передачею їх в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.20. Гр. Синетару Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0095) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Загорській, 302 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.37. Гр. Петі Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0118) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                                      

вул. Загорській, 310 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.38. Гр. Куштинець Андріані Адальбертівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0117) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Загорській, 308 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.87. Гр. Шершун Ярославу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0217) площею 0,0511 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Доманинській, 175 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

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). 

 

4.40. Гр. Гайович Валентині Іванівні земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Орлиній, 4 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.97. Гр. Касо-Фединишин Олесі Богданівні земельної ділянки                                 

площею 0,0074 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Капітульній, 15 «а» з подальшою 

передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


