
      П Р О Т О К О Л    №54 
Виїзного  засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 21.10.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Афанасьєва Олеся Вікторівна.  
Бабидорич Валерій Васильович.  
Козак Василь Андрійович.   

Прозор Євген Ігорович.  

Шевчук Георгій Васильович.  

    ЗАПРОШЕНІ: 
  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

1. Про розгляд заяв учасників АТО та поранених учасників АТО 

щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

1.3. Гр. Панцуличу Олександру Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0796 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Транспортній з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки земельна ділянка закріплена за будинковолодінням.  

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. 

2.1. Гр. Славіку Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0689 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Транспортній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.2. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Приютський 

10" земельної ділянки площею 0,2165 га для обслуговування житлового 

будинку по пров. Приютському та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки на земельній ділянці розташовані гаражі та знаходиться проїзд 

загального користування до індивідуального житлового будинку. 

Доручити Департаменту міського господарства та управлінню 
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містобудування та архітектури з'ясувати законність розміщення гаражів 

на вказаній земельній ділянці.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.6. Фізичній особі-підприємцю Немеш Василю Михайловичу земельної 

ділянки площею 0,3300 га для будівництва та обслуговування будівель та 

споруд громадського призначення по вул. Белінського, 17 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ"-1 

"НЕ ГОЛОСУВАВ"-1 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Садварій Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0284) площею 0,0681 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Доманинській, 267 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). 

4.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Слов`яночка" земельної 

ділянки площею 0,1801 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Гагаріна, 44 з подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання.  

Заявнику рекомендувати звернутися з заявою щодо оформлення земельної 

ділянки під плямою забудови.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Стен» земельної ділянки 

площею 0,3032 га під виробничими приміщеннями по вул. Гранітній, 14 з 

подальшою передачею її  в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на стаціонарне засідання комісії.  

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. 

6.7. Приватному акціонерному товариству "Сільпо рітейл" земельної 

ділянки загальною площею 0,0660 га (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0095 площею 0,0300 га), (кадастровий номер 
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2110100000:20:001:0096 площею 0,0360 га), для обслуговування власної будівлі 

ринкової інфраструктури по вул. Генерала Свободи, 9 "б"строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

 


