
ПРОТОКОЛ № 101 
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 
 

від 23.08.2017         м. Ужгород  
 
ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 
Станко Ю.Ю., Бабидорич В.В.,  
Козак В.А., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 
ВІДСУТНІ: 
Прозор Є.І. – секретар комісії; 
Пономарьов С.Б.  
ЗАПРОШЕНІ: 
Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 
Зінич А.Б. – начальник відділу правової експертизи документів управління 
правового забезпечення. 

 
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. 
1.3. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.4. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.5. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



 2 
господарських будівель і споруд в районі вул. Високої з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.6. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Високої з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.7. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Криничної з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.8. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Янтарної з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.9. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Червениці з подальшою передачею її 
у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.10. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Далекої з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.11. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.12. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.13. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.14. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.15. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.16. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.17. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.18. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.19. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.20. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.21. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.22. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.23. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.24. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Зоряному з подальшою передачею 
її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 
містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 
задоволення клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
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1.25. Гр. Медянику Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 
га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетський, б/н з 
подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 
земельна ділянка є прибудинковою територією.  
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.26. Гр. Дербаку Леоніду Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетський, б/н з 
подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 
земельна ділянка є прибудинковою територією. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.27. Гр. Матей Мирославу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетський, б/н з 
подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 
земельна ділянка є прибудинковою територією. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
1.28. Гр. Поневачу Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 
0,0697 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Богомольця, б/н з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
 
 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
2.1. Гр. Приймі Надії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, б/н, гараж № 125 
(поз. 127), кооператив «Сторожницькій» з подальшою передачею її у 
власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
2.2. Гр. Куничку Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0018 га 
для будівництва індивідуальних гаражів вул. Богомольця, поз. 97 з 
подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 
із відсутністю документів на нерухоме майно. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
2.3. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки площею 0,0042 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. Заньковецької, 77 
«д» з подальшою передачею її в оренду. 
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. 
3.1. Гр. Петечел Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:43:001:0279) площею 0,0900 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 
Університетській, 14 зі зміною цільового призначення. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 
затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.2. Гр. Ватуні Василю Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:40:001:0059) площею 0,0831 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в мкрн. «Сосновий» та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 
затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.3. Гр. Чернишеву Володимиру Микитовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:28:001:0206) площею 0,0606 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  
вул. Шевченка, 49 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 
затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.4. Гр. Петах Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:43:001:0284) площею 0,0230 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  
вул. Золотистій, 18 передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 
затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
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3.5. Гр. Локоті Михайлу Михайловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:23:001:0072) площею 0,0039 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб`яка, поз. 5 та передати її у 
власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 
затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.6. Фізичній особі-підприємцю Феофанову Юрію Івановичу земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0158) площею 0,0155 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 65 та 
передати її в оренду строком на ________ років. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 
затвердження детального плану території та надати земельну ділянку в 
оренду строком на 5 років. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.7. Гр. Бісага Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:61:001:0231) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 145 зі зміною 
цільового призначення. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.8. Гр. Шебелі В`ячеславу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:61:001:0217) площею 0,0998 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 144 зі зміною 
цільового призначення. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.9. Гр. Фаркаш Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:002:0256) площею 0,0607 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 171 зі зміною 
цільового призначення. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.10. Гр. Ховріні Наталії Омелянівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:002:0275) площею 0,0997 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 184 зі зміною 
цільового призначення. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
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3.11. Гр. Дуран Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:002:0252) площею 0,0997 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 151 зі зміною 
цільового призначення. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.12. Гр. Колеснику Віталію Павловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0222) площею 0,0608 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в районі вул. Саксаганського, поз. 26 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.13. Гр. Олійнику Миколі Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:55:001:0613) площею 0,0628 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в районі вул. Тютюнової, поз. 1 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.14. Гр. Бариському Андрію Володимировичу, як учаснику АТО земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0219) площею                    
0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в районі вул. Саксаганського, поз. 32 та 
передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
3.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оріон-2005» земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0147) площею 0,0642 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  
вул. Минайській, 16 «а» та передати її в оренду строком на ________ років. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 
затвердження детального плану території та надати земельну ділянку в 
оренду строком на 5 років. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
 
4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
4.1. Гр. Гнип Світлані Павлівні земельної ділянки площею 0,0900 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Тичини, 24 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 
документації із 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. Гр. Небола Марині Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0340) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Доманинській, 171 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.2. Гр. Барч Діані Степанівні, гр. Гопко Тімеї Степанівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:63:001:0357) площею 0,0946 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Садовій, 6 та передати її у спільну часткову власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.3. Гр. Бринько Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0223) площею 0,0811 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Галана, 35 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.4. Гр. Мошколі Тетяні Валеріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0341) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Стародоманинській, 101 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.5.  Гр. Молдавчуку Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:52:001:0368) площею 0,0560 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Черешневій, 39 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.6. Гр. Шерфезе Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0222) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 
Бородіна, 27 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.7. Гр. Синичко Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0346) площею 0,0595 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
С. Разіна, 9 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.8. Гр. Лавришинець Олені Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0358) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Механізаторів, 3 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.9. Гр. Король Людмилі Никифорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0306) площею 0,0962 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                
вул. Томчанія, 13 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.11. Гр. Поліщук Ніні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0399) площею 0,0333 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Богатирській, 18 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
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5.12. Гр. Німець Ганні-Еммі Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:39:001:0288) площею 0,0590 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                
вул. Дарвіна, 8 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
 5.13. Гр. Щербаничу Валерію Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:001:0371) площею 0,0514 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Озерній, 42 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.14. Гр. Юрик Оксані Йосипівні, гр. Хомик Діані Юріївні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0342) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Учительській, 7 та передати її у спільну сумісну власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.15. Гр. Ковтан Олегу Олексійовичу земельної ділянки загальною площею 
0,0310 га  (кадастровий номер 2110100000:63:001:0362 площею 0,0037 га) та 
(кадастровий номер 2110100000:63:001:0363 площею 0,0273 га) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Слави, 21 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.16. Гр. Опаленик Ганні Дмитріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0361) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               
вул. Горянській, 75 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.17. Гр. Якубику Михайлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0352) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Дендеші, 112 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.18. Гр. Секереш Анрієтті Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:33:001:0107) площею 0,0291 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Малій, 11 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.20. Гр. Штробі Елеонорі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:68:001:0159) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    
вул. Гагаріна, 128 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.21. Гр. Дашовській Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:32:001:0317) площею 0,0887 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Михайловецькій, 1 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.22. Гр. Скраль Герміні Ференцівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0316) площею 0,0167 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  
вул. Дайбозькій, 9 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.23. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Едельвейс-
Ужгород» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0155) 
площею 0,6419 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по  вул. Заньковецької, 15 та передати її в постійне 
користування. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
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5.24. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Заньковецька 
13» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0157) площею 
0,3006 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку по  вул. Заньковецької, 13 та передати її в постійне користування. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.25. Гр. Ревта Михйлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:17:001:0371) площею 0,0497 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  
вул. Олександра Попадинця (вул. Плеханова), 39 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.26. Гр. Товтик Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0351) площею 0,0716 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  
вул. Дендеші, 98 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.27. Гр. Чайковській Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:16:001:0265) площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних 
гаражів на території АГК Білочка гараж № 42 по вул. Вілмоша Ковача та 
передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.28. Гр. Симкуличу Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:68:001:0160) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Гагаріна, 164 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.29. Гр. Стасишин Ользі Богданівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0317) площею 0,0264 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  
вул. Собранецькій, 12 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.30. Гр. Мигалині Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:01:001:0292) площею 0,0064 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 
Ш. Петефі, 32 «а» та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.31. Гр. Ямбор Яношу Ференцне земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0403) площею 0,0226 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Богатирській, 11 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.32. Гр. Штибель Світлані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:69:001:0392) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  
вул. Ціолковського, 17 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.33. Гр. Гецко Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:26:001:0237) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  
вул. Митній, 25 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.34. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:16:001:0222) площею 0,0016 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, б/н та передати її в оренду 
строком на ____ років. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території та передати 
земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
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5.35. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:21:001:0456) площею 0,0016 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, б/н та передати її в 
оренду строком на ____ років. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 
землеустрою за умови затвердження детального плану території та передати 
земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
 
 9. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 
підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання 
звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Альбіон-Уж» земельної 
ділянки площею 0,3500 га  для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по  вул. Бородіна, 2 «а». 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
 
10. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 
підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку. 
10.2. Гр. Чопей Гертруді Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0362 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 115 
"б" (107785,50 грн. з розрахунку на один квадратний метр 297,75 грн.). 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки та застосувати до ціни продажу коефіцієнт 1,5. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
10.3. Гр. Кучер Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 0,0052 га 
для іншої житлової забудови по вул. Добрянського, 12/12 (14265,16 грн. з 
розрахунку на один квадратний метр 274,33 грн.). 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
10.5. Фізичній особі підприємцю Гомаді Аллі Ростиславівні земельної 
ділянки площею 0,0486 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Олександра Блистіва (Краснодонців), 8 «а»  (126325,98 грн. з 
розрахунку на один квадратний метр 250,93 грн.). 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



 17 
  «за» - 4; 
  «проти» - 1. (Шевчук Г.В.) 
 
11. Про зміни та скасування рішень міської ради 
11.3. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.16. рішення XIV сесії міської ради 
VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» в частині надання дозволу гр. Куровському Дмитру Ярославовичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 
передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 
ради. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити в силі попередню рекомендацію 
постійної комісії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
11.4. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.17. рішення XIV сесії міської ради 
VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» в частині надання дозволу гр. Богонському Сергію Стаховичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 
передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 
ради. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити в силі попередню рекомендацію 
постійної комісії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
11.5. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.18. рішення XIV сесії міської ради 
VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
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ділянок» в частині надання дозволу гр. Тихоновському Валерію 
Тимофійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з 
подальшою передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 
ради. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити в силі попередню рекомендацію 
постійної комісії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
11.6. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.19. рішення XIV сесії міської ради 
VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» в частині надання дозволу гр. Ланецьому Сергію Алімовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 
передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 
ради. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити в силі попередню рекомендацію 
постійної комісії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
11.7. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.14. рішення XIV сесії міської ради 
VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» в частині надання дозволу гр. Фаркашу Едуарду Степановичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 
передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 
ради. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити в силі попередню рекомендацію 
постійної комісії. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
  «утримались» - 4. 
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
 
12. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    
12.6. Звернення Департаменту міського господарства щодо визначення 
розміру відсоткової ставки. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.8. Звернення Департаменту міського господарства з метою взяти до уваги 
лист головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 
25.04.2017 року № 13-7-0.161-4772/2-17 при наданні земельної ділянки 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельне 
управління «Закарпаття» площею 2,1612 га для підприємств іншої 
промисловості по вул. Гранітній, 48 в оренду. 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.9. Звернення Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській 
області та звернення Української Православної церкви Київського 
патріархату щодо необхідності вжити заходи з метою приведення пункту 3.1. 
рішення Ужгородської міської ради від 29.11.2016 року № 477 "Про надання 
та відмову у наданні дозволів на розробку проектів " до вимог земельного 
законодавства.  
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.10. Колективне звернення від гр. Русанов Ю.І., гр. Русанов І.І., Русанова 
Є.І. про не затвердження технічної документації ТОВ "Демтрейд" земельної 
ділянки площею 0,1444 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Г. Свободи, б/н та передача її в оренду строком 
на 5 років, у зв'язку з майновим конфліктом. 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.13. Звернення гр. Кирлика В.В. щодо внесення змін в проект рішення, 
який виноситься на чергову сесію міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.19. Звернення гр. Фенчака Івана Васильовича (інвалід 1 гр. з дитинства) 
щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах міста Ужгород 
(на обліку з 18.07.2016р.). 
ВИРІШИЛИ: Розглянути першочергово після затвердження детального 
плану індивідуальної житлової забудови території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.20. Звернення гр. Пап Аладара Аладаровича (ліквідатор ЧАЄС II - 
категорії) щодо надання земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
межах міста Ужгород (на обліку з 30.10.2008р.). 
ВИРІШИЛИ: Розглянути першочергово після затвердження детального 
плану індивідуальної житлової забудови території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.21. Звернення управління правового забезпечення про ухвалу 
апеляційного суду Закарпатської області від 12.07.2017 року. 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.22. Звернення гр. Поповича Петра Петровича (інвалід війни 2 гр. ) щодо 
надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в межах міста Ужгород (на обліку 
з 28.01.2005р.). 
ВИРІШИЛИ: Розглянути першочергово після затвердження детального 
плану індивідуальної житлової забудови території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.23. Звернення гр. Сулими Віктора Івановича (інвалід війни в Афганістані 3 
гр. ) щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах міста Ужгород 
(на обліку з 27.03.2015р.). 
ВИРІШИЛИ: Розглянути першочергово після затвердження детального 
плану індивідуальної житлової забудови території. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.24. Доповідна записка управління правового забезпечення щодо постанови 
Ужгородського міськрайонного суду від 28.07.17 по справі № 308/9510/16-а 
позовні вимоги Корпош Н.Г. задоволено, а саме:- визнано протиправним та 
скасовано рішення Ужгородської міської ради від 10.03.16 № 147, яким 
відмовлено у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення Корпош Н.Г. земельної ділянки площею 0,0207 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Підгірній, 22 «а».  
Зобов’язати Ужгородську міську раду повторно розглянути заяву                  
гр. Корпош Н.Г. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0207 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  
вул. Підгірній, 22 «а». 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Доручити відділу 
землекористування повторно підготувати проект рішення міської ради щодо 
відмови заявнику у задоволенні клопотання у зв’язку із діючим мораторієм 
на виділення вільної земельної ділянки для індивідуальної житлової 
забудови. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
12.25. Звернення керівника ОСББ «Оберіг-2012» Олексеюк Л.І. 
ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення спільно з 
відділом землекористування надати висновок щодо можливості задоволення 
клопотання. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
 
 
Голова комісії        О.Афанасьєва 
 
 
Т.в.о. секретаря комісії      Ю.Станко 


