
      П Р О Т О К О Л    №24 
виїзного 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 з виїздом на 

місце.   

 

1. Про розгляд заяв учасників АТО та поранених учасників АТО 

щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

1.1. Гр. Маковічуку Василю Дмитровичу земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Ф. Тихого з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.2. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею  

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Панькевича з подальшою передачею її 

у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

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. 

2.8. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею              

25 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Конопляній, 2 «а» з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.9. Гр. Малюк Марії Василівні земельної ділянки                                       

площею 0,0105 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по         

вул. Сечені, 48 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.12. Приватному підприємству фірмі «Карпати - Укр» орендованої 

земельної ділянки площею 0,2000 га зі зміною конфігурації без зміни площі для 

багатоквартирної житлової забудови по вул. Котляревського з подальшою 

передачею їх в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання та 

залишити конфігурацію земельної ділянки в існуючому стані.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.14. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку  

«Декабристів 45» земельної ділянки площею 0,2102 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Декабристів, 45 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Заявнику рекомендувати звернутися з заявою щодо оформлення земельної 

ділянки в межах території за виключенням дитячого майданчику.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.15. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Декабристів 

54» земельної ділянки площею 0,1346 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Декабристів, 54 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.16. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею 

10,5 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. 

Перемоги, 27 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.17. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 10,9 кв.м. 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила та Мефодія, 

4 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.18. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 17,3 кв.м. 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Белінського, 13 

«а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.19. Гр. Шейдик Кароліні Артурівні, гр. Шейдик Артуру Артуровичу 

земельної ділянки площею 0,1060 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по  вул. Бородіна, 21 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.20. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки  площею 0,0155 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на пл. Ш.Петефі, 31 «а» з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання, у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка  згідно графічних матеріалів належить 

до іншого будинковолодіння по вул. Митрака.  

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). 

4.3. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 10,9 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 4 «а» з 

подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

5.1. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки  площею 0,0043 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 65/22 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


