
ПРОТОКОЛ № 149 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 06.06.2018 року        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. – члени комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

 1. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН» 

земельної ділянки площею 0,2600 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, 52  строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 3. 

«утримались» - 2. 

(Бабидорич В.В., Козак В.А.) 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення не прийнято. 

 1/2. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

 - Товариству з обмеженою відповідальністю «СТЕМВ-ГРУП» земельної 

ділянки площею 0,2600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. 8-го Березня, 52 (договір оренди землі від 01.06.2016 року № 1852). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 3. 

«утримались» - 2. 

(Бабидорич В.В., Козак В.А.) 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення не прийнято. 
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 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

  

 2.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0035 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі енергії по                       

вул. Сріблястій з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 4.1. Гр. Бондюк Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 22/17. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4. 

«проти»- 1. (Козак В.А.) 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення не прийнято. 

Розгляд питань, запропонований відділом землекористування на розгляд 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури. 

     

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.5. Гр. Цехместруку Андрію Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.6. Гр. Танчинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізькій, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.13. Гр. Кочмарю Мирону Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Закарпатській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.14. Гр. Кочмарь Жужані Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Закарпатській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.15. Гр. Васько Євгену Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі Студентської набережної з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.18. Гр. Савко Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі Студентської набережної з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.19. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0088 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 
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1.20. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0088 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.21. Гр. Колесар Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0088 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.22. Гр. Козаку Віталію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 

СЛУХАЛИ: Козак В.А. повідомив про наявність конфлікту інтересів у 

вищезазначеному питанні, зауважив, що відповідно до вимог законодавства 

утримається від обговорення та голосування за вказане питання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення прийнято. 

1.23. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.24. Гр. Адаму Мирославу Петровичу земельної ділянки площею 0,0874 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» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

1.25. Гр. Готрі Дмитрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 27 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 1.26. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0777 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Томчанія, б/н з подальшою 

передачею її у власність (відповідно до протоколу № 147 вирішено залишити 

питання на до вивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури 

до наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання,висновок надано).  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати уточнення до висновку щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 1.27. Гр. Щадей Василю Васильовичу 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 

(висновок управлінню містобудування та архітектури надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4. 

«утримався» - 1. (Козак В.А.) 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення не прийнято. 

 1.28. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0066 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ»,     

ряд № 4 поз.9 з подальшою передачею її у власність (відповідно до протоколу 

№ 147 вирішено залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання,висновок надано).  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати уточнення до висновку щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 
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 1.29. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Запорізькій з 

подальшою передачею її у власність (відповідно до протоколу № 147 вирішено 

залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання,висновок надано).  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати уточнення до висновку щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 2.12. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Толстого 

31» земельної ділянки площею 0,3200 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                               

вул. Льва Толстого, 31 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 2.16. Гр. Гвоздянській Василині Олексіївні земельної ділянки площею 

0,0777 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Коритнянській, 21 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 2.21. Гр. Пархомчуку Валентину Степановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор» гараж № 225 

по вул. Минайській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 2.24. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по                                              

вул. Михайла Томчанія, 37 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 2.28. Гр. Дмитренко Наталії Борисівні земельної ділянки площею 0,1226 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Тиводара Легоцького, 9 "а" з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

 3.5. Гр. Зенгел Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0354) площею 0,0777 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                                             

вул. Собранецькій, 147 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.6. Гр. Біжику Івану Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0587) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Зелемирській, 32 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.9. Гр. Боринському Василю Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0832) площею 0,0630 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.10. Гр. Мадяр Михайлу Петровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0813) площею 0,0627 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 50 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.11. Гр. Туз Олександру Григоровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0793) площею 0,0753 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 45 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.12. Гр. Мець Володимиру Олександровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0809) площею 0,0617 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 23 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.13. Гр. Пушишин Івану Сергійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0791) площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 53 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.14. Гр. Шаркадію Ігорю Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0798) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 78 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.15. Гр. Негір Миколі Олексійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0805) площею 0,0630 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.16. Гр. Чопей Степану Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0797) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 59 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.17. Гр. Біровчак Івану Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0824) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 46 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.18. Гр. Іванову Анатолію Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0818) площею 0,0618 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 31 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.19. Гр. Бугаєнку Олександру Миколайовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0822) площею 0,0671 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 51 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.20. Гр. Чумі Івану Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0806) площею 0,0690 га для 



 10 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 84 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.21. Гр. Щербанюк Василю Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0803) площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 60 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.22. Гр. Глодан Олександру Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0825) площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 75 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.23. Гр. Кільган Мелані Іванівні, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0840) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 29 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.24. Гр. Ільницькому Йосипу Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0800) площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 76 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.25. Гр. Булеці Володимиру Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0808) площею 0,0682 
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га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.26. Гр. Мегей Анні Володимирівні, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0812) площею 0,0630 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.27. Гр. Марухнич Івану Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0841) площею 0,0617 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 64 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.28. Гр. Антропову Павлу Гнатовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0807) площею 0,0630 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.29. Гр. Головко Євгену Антоновичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0843) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 58 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

3.30. Гр. Наливайко Любові Іванівні, як члену сім`ї загиблого 

військовослужбовця, земельної ділянки (кадастровий номер 
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2110100000:54:001:1784) площею 0,0744 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

 6.4. Гр. Кустрьо Дмитру Іллічу земельної ділянки площею 0,1284 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 21 «а» 

строком на 5 років (висновок ДМГ надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на поновлення договору оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

 6/1. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

    6/1.2. Гр. Компаріну Джіанфранко земельної ділянки площею 16 кв.м. 

під прибудовою до придбаних приміщень для комерційної діяльності по  вул. 

Загорській, 26 (договір оренди землі від 24.12.2008 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 6/2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 Гр. Миговичу Станіславу Михайловичу земельної ділянки площею 0,7000 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                        

вул. Собранецькій, б/н строком на ________ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання та надати земельну 

ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 
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 7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 7.1. Гр. Гонсер Юргену Зігфріду земельної ділянки площею                    

0,8606 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по  вул. Перемоги, 170. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Пріоритет" земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по 

вул. Грибоєдова. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7.8. Гр. Костів Світлані Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,1805 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Електрозаводській, 45. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7.9. Гр. Костіву Віктору Івановичу земельної ділянки площею                    

0,1570 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Електрозаводській, 45. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 
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 7/1. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

 7/1.1. Гр. Голубка Олені Федорівні  земельної ділянки площею 0,0040 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі пр. Свободи, 45/19 

(17429,20 грн. з розрахунку на один квадратний метр 435,73 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7/1.2. Гр. Пономарьовій Наталії Миколаївні  земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Перемоги, 23 «а» (211176,00 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 301,68 грн.). 

СЛУХАЛИ: Пономарьов С.Б. повідомив про наявність конфлікту інтересів у 

вищезазначеному питанні, зауважив, що відповідно до вимог законодавства 

утримається від обговорення та голосування за вказане питання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення прийнято. 

 7/1.3. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0749 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Угорській (133853,79 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр 178,71 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7/1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Зенфінанс" земельної 

ділянки площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Одеській, 5 (227223,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

252,47 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 
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 7/1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Електро-Закарпаття" 

земельної ділянки площею 1,4300 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Залізничній, 11 (1578434,00 

грн. з розрахунку на один квадратний метр 110,38 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7/1.6. Фізичній особі-підприємцю Перечинському Ярославу Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Василя Комендаря (вул. Джамбула) – Олександра 

Бородіна, б/н (106240,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 212,48 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7/1.7. Гр. Ганичу Йосипу Федоровичу та гр. Данканичу Василю 

Васильовичу земельної ділянки площею 0,4379 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Радищева, 1 (919108,31 грн. з розрахунку на один квадратний метр 209,89 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 7/1.8. Гр. Стоцькій Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею 

0,0241 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 

Корятовича, 14-16 (112414,45 грн. з розрахунку на один квадратний метр 466,45 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

 8. Про зміни та скасування рішень міської ради. 



 16 

 8.3. У зв’язку з невідповідністю детальному плану території пункт 7.3. 

рішення V сесії міської ради V скликання від 27.10. 2010 року № 1637 «Про 

регулювання земельних відносин» в частині надання гр. Мацолі Михайлу 

Івановичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в кварталі 

індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого, поз. 705 визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Мацолі Михайлу Івановичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Собранецькій, поз. 167 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 8.4. Пункт 1.34. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 

15.05.2018 року № 1082 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині 

надання дозволу гр. Мазуру Василю Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вул. Собранецької, 

масив 2, поз. 160 викласти в наступній редакції, а саме: слова «площею 0,0550 

га» читати «площею 0,0600 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 8.5. Пункт 1.35. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 

15.05.2018 року № 1082 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині 

надання дозволу гр. Кулінічу Олегу Олеговичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вул. Собранецької, 

масив 2, поз. 161 викласти в наступній редакції, а саме: слова «площею 0,0550 

га» читати «площею 0,0600 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

9. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
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 9.2. Звернення гр. Данилюк Ганни Василівни та гр. Мойсюк Оксани 

Іванівни щодо заперечення у погодженні меж земельної ділянки по                        

вул. Другетів, 71 гр. Анісову Віталію Вікторовичу. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявникам 

вирішувати  питання у судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 9.5. Звернення публічного акціонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз" про відкликання заяви, поданої через ЦНАП, від 02.03.2018 року 

№ 190666 про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 7000 

кв.м. для будівництва АЗС з комплексом обслуговування та 

автогазозаправочним пунктом по вул. Собранецькій. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 9.6. Звернення громадської організації Карпатська Агенція Прав Людини 

"Вестед" щодо вирішення питання про об`єднання земельних ділянок 

(кадастрові номери 2110100000:18:001:0044, 2110100000:18:001:0104, 

2110100000:18:001:0133) в єдину земельну ділянку під облаштування парку 

Перемоги орієнтовною площею 8,5 га. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Департаменту міського господарства підготувати 

проекти землеустрою зі зміною цільового призначення земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0044) площею 6,0 га, (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0133) площею 0,9326 га для облаштування парку 

«Перемоги» (код цільового призначення 04.07 для збереження та використання 

парків-пам’ятників садово-паркового мистецтва) з подальшою реєстрацією 

комунальної власності.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 9.7. Звернення Департаменту міського господарства стосовно розгляду 

звернення депутата Ужгородської міської ради VII скликання Сюська М.М.  

щодо вирішення питання про об`єднання земельних ділянок (кадастрові номери 

2110100000:18:001:0044, 2110100000:18:001:0104, 2110100000:18:001:0133) в 

єдину земельну ділянку під облаштування парку Перемоги орієнтовною 

площею 8,5 га. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Департаменту міського господарства підготувати 

проекти землеустрою зі зміною цільового призначення земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0044) площею 6,0 га, (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0133) площею 0,9326 га для облаштування парку 
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«Перемоги» (код цільового призначення 04.07 для збереження та використання 

парків-пам’ятників садово-паркового мистецтва) з подальшою реєстрацією 

комунальної власності.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 9.8. Звернення гр. Павловського І.В. щодо дарування квартири громаді 

міста Ужгорода по вул. Перемоги, 120, 122. 

ВИРІШИЛИ: Доручити Департаменту міського господарства розробити 

проект рішення та винести на розгляд сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

Знято 15.05.18. з розгляду сесії на довивчення: 

 

 1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.2. Гр. Комарницькому Валерію Романовичу земельної ділянки площею  

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській, поз. 98. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

 3. Поновити договори оренди земельних ділянок наступним 

юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська кераміка" 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Яроцькій, 4 "а" строком на 5 років до _____ 2023 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

          6. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:    
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 6.1. Приватному акціонерному товариству оптова-роздрібна торгово-

побутова фірма «Закарпатмеблі»  земельної ділянки площею 0,3100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Марії Заньковецької. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Екзотика ЛТД» 

земельних ділянок площами 0,0780 га, 0,0310 га  для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила та Мефодія. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 6.3. Приватному акціонерному товариству «Торговий дім «Україна»»  

земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  на пл. Кирила та Мефодія. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 6.4. Фізичній особі - підприємцю Данч Тамарі Олександрівні земельної 

ділянки площею 0,0620 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 51. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 5. 

«не голосували» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю. Станко 

 

 

  


