
      П Р О Т О К О Л    №32 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 06.06.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович;   

Бабидорич Валерій Васильович.   
Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії.  

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – начальник управління містобудування та 

архітектури.  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

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. 

1.1. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з відсутністю документів на майно.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.2. Гр. Бабінчуку Андрію Володимировичу земельної ділянки                                 

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

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.3. Гр. Лецо Павлу Павловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з раніше прийнятим рішенням комісії щодо цієї земельної ділянки.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.4. Гр. Крулько Вячеславу Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.5. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0271 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. М. Божук, б/н з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка є прибудинковою територією.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.6. Гр. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. 8-Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.7. Гр. Свистак Павлу Павловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. 8-Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.9. Гр. Арендаренку Євгенію Вікторовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні "Садовий" з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка попередньо вже надана іншому 

громадянину.     

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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1.11. Гр. Мула Івану Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0909 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Канальної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка попередньо вже надана іншому 

громадянину.     

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.14. Гр. Ниймет Андрію Юрійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Іспанській, поз. 20 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.19. Гр. Стецюнич Роману Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.38. Гр. Клембак Руслану Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0860 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі 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. 

2.40. Гр. Ковальову Іллі Васильовичу земельної ділянки площею 0,0098 га 

для будівництва індивідуальних гаражів на наб. Незалежності, 10 з подальшою 

передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.41. Автогаражному кооперативу «Дружба» земельної ділянки площею 

1,5200 га для обслуговування гаражного кооперативу «Дружба» по                           

вул. Богомольця з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

3.91. Фізичній особі-підприємцю Філіповій Ганні Григорівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0072) площею 0,0098 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 33 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.92. Гр. Ріцко Іштвану Ласловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0787) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.93. Гр. Пекарю Віктору Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0790) площею 0,0620 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.94. Гр. Таращенку Віталію Володимировичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0784) площею 0,0700 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Журавлиній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.95. Гр. Шурубор Олексію Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0789) площею 0,0620 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.96. Гр. Фединцю Юрію Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0786) площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.97. Гр. Майданик Василю Сергійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0783) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.98. Гр. Чурей Олександру Івановичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0785) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній та передати її у власність. 

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). 

 

4.57. Гр. Волощуку Павлу Павловичу земельної ділянки                                 

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

з подальшою передачею у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  

 


