
ПРОТОКОЛ № 161 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 28.09.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

Пономарьов С.Б. , Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

     

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.6. Гр. Штефаньо Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

2.3. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки площею 0,0409 га  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кафе-бар та господарські 

приміщення) по вул. Слави, 25  строком на 1 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 1 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
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5.5. Приватному підприємству «ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ» земельної ділянки 

площею 1,1612 га для підприємств іншої промисловості по                               

вул. Гранітній, 48 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, відпралених пленарними засіданнями сесій від  

22.02.18, 15.05.18, 10.07.18, 28.08.18  питання зняті на 

довивчення 

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

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

6.5. Гр. Бровді Наталії Дмитрівні, гр. Козубовському Ігорю Ростиславовичу, 

гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0131 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення торгового 

центру) по вул. Перемоги, 34 строком на 5 років (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Перелік питань 

запропонований відділом землекористування 

на розгляд засідання комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.21.Громадській організації «За активне життя» земельної ділянки  площею 

13,5068 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Загорській з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.3. Релігійній громаді Української Автокефальної Православної Церкви 

парафії на честь рівноапостольних Кирила і Мефодія у м. Ужгород 

Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0236) площею 0,0463 га для будівництва та  
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обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 

Минайській, 71 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Релігійній громаді Української Православної Церкви святої 

Великомучениці Варвари (м. Ужгород) земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0235) площею 0,0463 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 

Минайській, 71 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0212) площею 0,1394 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 

Минайській, 71. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0213) площею 0,1394 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 

Минайській, 71. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Мартин-Поповій Вікторії Петрівні земельної ділянки кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0787) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                               

вул. Івана Франка, 1 «б», котедж 1 та передати її у власність. 

СЛУХАЛИ: Афанасьєва О.В. зауважила, що не буде брати участь у 

голосуванні з метою уникнення конфлікту інтересів. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5 

«не голосував» -1 (Афанасьєва О.) 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


