
      П Р О Т О К О Л    №51 

засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

від 28.09.16 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. 

Квіт  В.В. –головний спеціаліст управління 

містобудування та архітектури. 

Марчишак М. – представник учасників АТО.  

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.4. Гр. Волошин Дмитру Вікторовичу земельної ділянки площею     

0,0752 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. М. Підгір`янки з подальшою 

передачею її у власність. 

Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                         

16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької 

(масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні АТО» в частині надання гр. Волошин 

Д.В. земельної ділянки площею 0,0700 га в районі                                               

вул. Собранецької, поз. 244 "а" визнати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.5. Гр. Баляля Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею      

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Баб'яка, з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.6. Гр. Єрмолаєву Максиму Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0761 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.7. Гр. Вудмаска Ігору Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання у зв'язку з 

невідповідністю містобудівній документації.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.8. Гр. Дриль Любомиру Петровичу земельної ділянки площею 0,0612 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Баб'яка, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.9. Гр. Величканичу Юрію Дмитровичу земельної ділянки площею    

0,0755 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Садової, з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

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. 

2.7. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею 

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                    

вул. Перемоги, 27 "б" з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.8. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею 

0,0011 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Перемоги, 35 "б" з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

(питання з переліку, знятих на сесії на довивчення) 

2.7. 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 
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3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Мінчук Олександрі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0195) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Бачинського, 51 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.13. Гр. Мандзичу Андрію Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0605) площею 0,0642 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. О. Теліги – пров. Маковий, поз. 7 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.14. Гр. Галушці Юрію Михайловичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0799) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тюльпановій та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.15. Товариству з обмеженою відповідальність "Автогаз" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0500) площею 0,2637 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Радіщева, 1 "а" та передати її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.19. Гр. Ковальову Іллі Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:04:001:0208) площею 0,0098 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по наб. Незалежності, 10 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. 

6.4. Приватному підприємству "АКО-2005" земельної ділянки площею 

152,04 кв.м. для обслуговування кафе "Пікова дама" вул. Мукачівській, 80 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Курах Надії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0312 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Стрільничній, 32. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
7.2. Гр. Орос Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0045 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 40. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
7.3. Гр. Жолтані Миколі Івановичу, гр. Сільваші Володимиру 

Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0468 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Підградській, 40. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.4. У рішенні XXXIV сесії міської ради III скликання від 26.10.2001 

«Про надання та приватизацію земельних ділянок» слова «площею 0,0550 га» 

замінити на «площею 0,1505га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


