
      П Р О Т О К О Л    №37 
Виїзного засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 29.06.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

 Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович.   

Афанасьєва Олеся Вікторівна.  
Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович.  

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – начальник управління містобудування та 

архітектури. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд заяв учасників АТО та поранених учасників АТО 

щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

1.4. 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 довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури та відділу землекористування з’ясувати про 

приналежність нерухомого майна, яке розташоване на вказаній земельній 

ділянці.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.5. Гр. Карпенку Олександру Сергійовичу земельної ділянки   площею 

0,0685 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.6.  Гр. Цаньку Олегу Івановичу земельної ділянки площею 0,0940 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гленца  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з тим, що вказана земельна ділянка зайнята.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 
1.7. Гр. Кобозєву Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки  площею 0,0042 

га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, б/н (біля 

будинку 10 «а») з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання у 

зв’язку з тим, що ділянка є прибудинковою  територією.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.11. Гр. Гельджинському Роману Любомировичу земельної ділянки 

площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Котловинної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з тим, що на даній земельній ділянці розташовано дитячий 

майданчиком.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.12. Гр. Мага Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.13. Гр. Шіпошу Євгенію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0840 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по пров. Університетському з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з тим, що вказана територія є зеленою зоною з дитячим 

майданчиком.    

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. 

2.2. Гр. Ігнатик Роману Ріхардовичу земельної ділянки  площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Солов’їній, 3/4 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.4. Гр. Сятині Оксані Андріївні земельної ділянки площею 0,0034 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на   пл. 

Ш. Петефі, 23 з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання у 

зв’язку з раніше прийнятим рішенням.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.9. Релігійній громаді Церкви Євангельських християн – баптистів  

«Благодать» земельної ділянки площею 0,0785 га для будівництва та 

обслуговування будівель релігійних організацій по вул. Маресьєва, 9 «а»  з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання у 

зв’язку з невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.12. Гр. Клим Степану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0715 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Грибоєдова, 5 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.14. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.15. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.16. 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: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.19. Гр. Орос Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0012 

га для прибудови до власних нежитлових приміщень по  вул. Собранецькій, 146 

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. 

3.1. Гр. Кухті Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0193) площею 0,0078 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Закарпатській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.2. Гр. Височанській Уляні Мар’янівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:28:001:0192) площею 0,0063 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.3. Гр. Антонову Роману Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0300) площею 0,0099 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії та 

рекомендувати додати документи на нерухоме майно.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.4. Гр.  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: Запросити заявника на наступне засідання комісії та 

рекомендувати додати документи на нерухоме майно.  

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. 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»: 

- Товариству з обмеженою відповідальністю  «РТТВ» земельної ділянки 

площею 0,3000 га на земельні ділянки площею 0,0707 га, площею 0,1237 га та 

площею 0,1056 га.  по  вул. Загорській, 51. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.4. Фізичній особі-підприємцю Панцо Олександру Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0121 га для будівництва та обслуговування інших 
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будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 147 «б» з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  

 


