
      П Р О Т О К О Л    №40 
Виїзного  та стаціонарного засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 18.07.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Афанасьєва Олеся Вікторівна.  
Бабидорич Валерій Васильович.  

Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович.   

 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

(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. 

1.4. Гр. Дибець Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0935 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.5. Гр. Солома Віталію Йосиповичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.6. Гр. Цап Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

1.7. Гр. Плоскіну Євгену Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0957 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі  вул. Університетської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.8. Гр. Малиничу Мілану Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка перебуває у санітарно-захисній зоні 

каналу.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.9. Гр. Пікулі Павлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка перебуває у санітарно-захисній зоні 

каналу.   

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. 

2.10. Фізичної особи- підприємця Вакула Віктора Івановича зміну 

конфігурації власної земельної ділянки без зміни площі в районі Радванського 

кар’єра. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.13. Гр. Сочка Івану Івановичу земельної ділянки                                

площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Корзо, 13 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «БІ ЕНД Ю ГРУП» 

земельної ділянки площею 0,0120 га для будівництва та обслуговування 

інженерної споруди по вул. Небесної сотні з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.17. Фізичній особі-підприємцю Хомі Юрію Дьордьовичу земельної 

ділянки площею  0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадської забудови по  пр. Свободи, 32/49 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.18. Гр. Суботі Михайлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Підгірній, 30 з подальшою передачею у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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 

8. Про зміни та скасування рішень міської ради. 

8.1. В зв’язку із зверненням обслуговуючого кооперативу «Аморіно-8» 

щодо внесення змін пункт 1.18. II сесії міської ради VII скликання від 

21.04.2016 року № 187 «Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» викласти в 

наступній редакції: 

- Обслуговуючому кооперативу «Аморіно-8» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:002:0357) площею 0,1200 га для 

будівництва і обслуговування 8-квартирного житлового будинку по                        

вул. Возз’єднання, 43 мкрн. Боздош та передати її в постійне користування із 

скасуванням договору оренди землі від 12 травня 2010 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання за умови 

укладення договору сервітутного користування щодо організації проїзду до 

суміжних землекористувачів.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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(без виїзду на місце) 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 1.17. Гр. Пікулі Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0510 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верховинській, поз. 285 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.18. Гр. Кострубаничу Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0635 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, поз. 150 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. 

2.25. ПАТ «Закарпатгаз» земельної ділянки площею 0,0009 га для виносу 

ШГРП (інженерних мереж) по вул. Тіхого біля житлового будинку               № 

19 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.26. Гр. Дубовець Сергію Сергійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Можайського – пров. Весняний з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

3.64. Гр. Іваниш Олегу Петровичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0782) площею 0,0796 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. М. Амосова, 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.107. Гр. Чубірко Ірині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:002:0077) площею 0,0360 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Перемоги, 156 «б» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.108. 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 

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). 

4.88. Гр. Леврінц Олександрі Берталонівні земельної ділянки площею 

0,0548 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Челюскінців, 11 з подальшою 

передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.91. Гр. Костюх Світлані Іванівні земельної ділянки                                    

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

господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 93 з подальшою 

передачею у 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). 

5.25. Гр. Ярема Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0242) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дагестанській, 21 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

6.32. 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 
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8. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.5. Гр. Губенкову Владиславу Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для розміщення автостоянки по  вул. О. Кобилянської, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.9. Гр. Оксьон Маргариті Юліївні земельної ділянки                               

площею 0,0084 га для обслуговування власного нерухомого майна по                   

вул. Перемоги,  169/17. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.10. Гр. Ковальській Інні Анатоліївні земельної ділянки                               

площею 0,0027 га для обслуговування власного нерухомого майна по                   

вул. Джамбула, 78 «в». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  

 


