
      П Р О Т О К О Л    №30 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 26.05.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович.   

Бабидорич Валерій Васильович.   
 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – начальник управління містобудування та 

архітектури.  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

I. Про колективну скаргу власників нерухомості по вул. Корзо, 7.  

ІІ.  Про заяви, подані на розгляд відділом землекористування.  

 

I. Про колективну скаргу власників нерухомості по вул. Корзо, 7. 

СЛУХАЛИ: Представник заявників вніс прохання до членів комісії відхилити 

пункт 2.25. проекту рішення №233 щодо гр. Бережного А.М., оскільки за його 

словами межі земельної ділянки не погоджені з сусідами.  

ВИРІШИЛИ: Врахувати зауваження скаржників та при розгляді проектів 

рішень відправити пункт 2.25. на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

ІІ.  Про заяви, подані на розгляд відділом землекористування. 

 

1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.8. Гр. Касич Миколі Олексійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецькій, поз. 38 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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1.10. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу земельної ділянки                                 

площею 0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.16. Гр. Мирошниченко Михайлу Пантелеймоновичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Требишевській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.17. Гр. Тупиця Юрію Івановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Требишевській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.18. Гр. Маркович Василю Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0835 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. О. Хіри, б/н з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку  з раніше прийнятим рішенням.  

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. 

2.4. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 30» земельної ділянки площею 0,4443 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 30 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.29. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Свободи 34» 

земельної ділянки площею 0,3545 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Свободи, 34 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.25. Гр. Піміновій Олені Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0107) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Гончара, 25, поз. 107 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.65. Легач Ярославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0302) площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.80. Гр. Юращук Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0735) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.81. Гр. Копусяк Василю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0731) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.82. Гр. Волощук Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0734) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 



 4 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.83. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0733) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.85. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0732) площею 0,0650 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Гвардійської та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.86. Гр. Логвіну Олегу В'ячеславовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0116) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Я. Мудрого, 143 "а" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.87. Гр. Юричко Олені Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0486) площею 0,2200 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. О.Хіри, 17,19 та м-н Боздош, 

поз. 8 "г" зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.88. Гр. Богоцькому Євгенію Вільгельмовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0235) площею 0,0300 га по вул. 

Підградській, 33 "б" зі зміною цільового призначення для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

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). 
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4.80. Гр. Моланичу Івану Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0310 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ужанській, 53 з подальшою передачею 

у власність (протокол засідання комісії № 68 від 07.07.15 +). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.98. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 

Закону України «Про землеустрій»: 

4.98/1. Товариству з обмеженою відповідальністю  «РТТВ» земельної 

ділянки площею 0,3000 га на земельні ділянки площею 0,0707 га та площею 

0,2293 га по  вул. Загорській, 51. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.98/3. Гр. Арутюнян Наталії Олексіївні земельної ділянки загальною 

площею 0,1000 га на земельні ділянки пл. 0,0222 га та пл. 0,0778 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.112. Гр. Байза Іштвану Іштвановичу, гр. Байза Іштвану Михайловичу 

земельної ділянки площею 0,0321 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 46 "а" з 

подальшою передачею у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

5. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

5.5. Гр. Бондаренко Вероні Петрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0260) площею 0,0550 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 

Весняному, 9 та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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6. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

6.27. Гр. Свиді Георгію Івановичу земельної ділянки                               

площею 70 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

пр. Свободи, 25/1 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

7.  Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки : 

7.4. Гр. Височанській Уляні Мар’янівні на земельну ділянку площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Закарпатській, 44. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.5. Гр. Кухті Марії Андріївні на земельну ділянку площею 399 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Закарпатській, 36. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.6. Гр. Кухті Марії Андріївні на земельну ділянку площею 600 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Закарпатській, 36. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


