
      П Р О Т О К О Л    №33 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 08.06.2016 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. 

Представник прокуратури м. Ужгорода.   

 

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. 

 

 

1.39. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 23 з 

подальшою передачею її у власність. 

 

1.40. Гр. Венцурику Володимиру Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 25 з 

подальшою передачею її у власність. 

 

1.41. Гр. Колеснику Віталію Павловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 26 з 

подальшою передачею її у власність. 
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1.42. Гр. Грішко Андрію Геннадійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 12 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання у пунктах 1.39 - 

1.42 та вважати такими, що втратили чинність попередні рішення щодо 

надання вказаним громадянам земельних ділянок.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.43. Гр. Хрульову Олександру Олександровичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі кварталу «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.44. Гр. Сомову Олександру Васильовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі кварталу «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.45. Гр. Танчинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки                                 

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

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 (Питання, що були зняті  з розгляду сесії сесії на довивчення) 

 

Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.25. Гр. Бережному Андрію Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Корзо, 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.96. Гр. Бабич Надії Дем'янівні земельної ділянки                                       

площею 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства по                  

вул. Слави, 69 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.111. Гр. Ленарт Дмитру Івановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3 з подальшою передачею її 

у власність. 

2.112. Гр. Ленарт Михайлу Степановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

2.113. Гр. Ленарт Мілану Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3 «б» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання 2.111, 2.112, 2.113 на виїзне засідання 

комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.2. Гр. Балашовій Галині Вікторівні земельної ділянки                                 

площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                

пр. Свободи, 34/19 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.8. 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: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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). 

2.2. Фізичній особі-підприємцю Панцо Олександру Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0121 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 147 «б» з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.3. Закритому акціонерному товариству «Ужгородська швейна фабрика» 

земельної ділянки площею 0,1295 га для обслуговування швейних цехів по вул. 

Л. Толстого, 40 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

1.8. Приватному підприємству «Гід»  земельної ділянки площею                    

500 кв.м. для розміщення та будівництва допоміжних приміщень по                                            

вул. Дворжака, 30 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.9. 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: Запросити заявника на наступне засідання комісії.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  

 


