
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

23.12.2020          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Глагола В.Я.,  Козак ВВ.А., Маєрчик П.С. 

Мелкумян А.С., Прозор Є.І.,  

Сідун Ю.В., Тарахонич В.Ю. – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Самсончик Е. – представник громадськості. 

 

  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 проєктів 

1.1. Гр. Белецькому Роману Миколайовичу земельної ділянки площею                        

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Софіївській (мкрн.Озерний) з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, повернутись до розгляду після 

надання відділом землекористування загального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Потапчуку Тимофію Анатолійовичу 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 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Ригану Івану Юрійовичу 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 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.4. Гр. Матічин Юрію Юрійовичу (інвалід війни) земельної ділянки 

площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Каянській, 33 (р-н. Ярослава Мудрого, 

поз. 469) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0514 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Іллі Бродлаковичаз подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку з 

тим, що зазначена земельна ділянка є ділянкою Закарпатського обласного 

протитуберкульозного диспансеру. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0786 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Канальної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0827 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0478 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Оноківськоїз подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0734 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.10. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0471 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Бартоказ подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка розташована за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0612 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Бартока з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка розташована за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0556 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Канальноїз подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні каналу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0801 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Василя Стефаниказ подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0701 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Іштвана Дендешіз подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0438 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Миколаївської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.16. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0973 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею 

її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0694 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0397 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Верховинської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0375 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0851 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0772 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.22. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,2017 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0991 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0865 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0484 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0502 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Героїв з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0641 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Лікарняної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.28. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0641 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0582 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0518 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Єнківської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0518 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі мкрн. Соснового з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0535 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Іванківської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0328 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Соснової з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.34. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0814 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької з подальшою 

передачею її у власність. . 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0779 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.36. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0936 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0318 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі мкрн. Садовий з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є землею загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0917 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0343 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районімкрн. Боздош з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.40. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0671 га для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої згідно з графічними матеріалами з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка розташована за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.41. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0660 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Миколи Бобяказ подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0619 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.43. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0824 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.44. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0809 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської-Єнковської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.45. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0596 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.46. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0717 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Паркової набережної з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.47. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0507 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Єнківської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.48. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0925 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Єнківської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.49. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0695 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Єнківської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.50. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

земельній ділянці розташовані ЛЕП, а також земельна ділянка знаходиться в 

межах захисної смуги р. Уж. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.51. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0604 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Яблуневої з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.52. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Черешневої з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у  приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.53. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0879 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією Держлісгоспу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.54. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0831 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.55. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0607 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.56. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0585 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі мкрн. Сосновий з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина зазначеної земельної ділянки на землях загального користування, інша 

– у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.57. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0575 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі мкрн. Сосновий з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина зазначеної земельної ділянки на землях загального користування, інша 

– у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.58. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0526 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.59. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0918 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Берчені з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.60. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0547 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 до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.61. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0530 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 до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.62. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0561 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 до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.63. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0377 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Берчені з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.64. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0599 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стародоманинськоїз подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Оскільки 

земельна ділянка є територією Закарпатського обласного клінічного 

онкологічного диспансеру. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.65. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0365 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул.Сільвая з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.66. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0624 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Солов’їної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на території кладовища. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.67. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0919 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.68. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0820 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться за КСП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.69. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0720 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



 13 

1.70. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0762 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.71. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0762 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.72. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0521 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.73. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0769 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.74. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0941 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.75. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0941 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.76. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0527 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Солов’їної з подальшою 

передачею її у власність.. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.77. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0973 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.78. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0694 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.79. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0772 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Дравецької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.80. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,1041 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія Гагаріна з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.81. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0475 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.82. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0459 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Кошицької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.83. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0690 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Будителів з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.84. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0537 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Кавказької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.85. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0534 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.86. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0576 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Райдужної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.87. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0301 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 до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.88. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0497 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі провул. Зоряний з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.89. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0227 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.90. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0889 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.91. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,1858 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.92. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0821 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Коритнянської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.93. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0523 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.94. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0787 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.95. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0876 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.96. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0423 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.97. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,1021 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі                                      

Об’їзної дороги  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні АЗС. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.98. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,08017 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.99. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0451 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Бартока з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.100. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0528 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Шафарика з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на території кладовища. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.101. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0551 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Шафарика з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на території кладовища. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.102. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0415 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Іллі Бродлаковича з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на території кладовища. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.103. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0943 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Лавріщева з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.104. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0431 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Тернопільській з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.105. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0435 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі мкрн. Садовий з подальшою передачею її у 

власність. 



 19 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки земельна ділянка є землею загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.106. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0522 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Іштвана Мартоназ подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.107. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0415 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Дармштадської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у  приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.108. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0631 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Університетської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах охоронної зони ЛЕП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.109. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0377 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Карпатської з подальшою передачею її у 

власність.. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену  земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.110. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0669 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати інформацію щодо відповідності заяви містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.111. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0684 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Гагаріназ подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.112. Гр. Шкарампоті Богдану Вікторовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєваз подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.113. Гр. Дідик Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарствав районі вул. Насипної, б/нз 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.114.Гр. Тупчій Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, б/н, ГРК «Мир» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.115.Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, б/н, ГРК «Мир» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.116. Гр. Тупчій Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.117. Гр. Станку ІвануІвановичуземельноїділянкиплощею0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.118. Гр. Невеселому Петру Івановичуземельноїділянкиплощею0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Калиновій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.119. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею                        

0,0634га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на Студентськійнабережній з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.120. Гр. ПайдіІвануІвановичуземельноїділянкиплощею0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.121. Гр. Купар Борису Івановичуземельноїділянкиплощею0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тюльпановій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.122. Гр. КобальІвануІвановичуземельноїділянкиплощею0,1795 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Тернопільській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.123. Гр. Цап Миколі Петровичуземельноїділянкиплощею0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Літній з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.124. Гр. Андрущакевичу Руслану Степановичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.125. Гр. Павлович Івану Михайловичуземельноїділянкиплощею0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражівв районі вул. Андрія Новака з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.126. Гр. Лііс Руслану Миколайовичуземельноїділянкиплощею0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Михайла Салтикова –Щедріна з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.127. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,3151га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Коритнянській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.128. Гр. Поповичу Валерію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити департаменту 

міського господарства надати висновок щодо можливості безперешкодного 

доступу до сміттєвого майданчику у разі позитивного розгляду заяви гр. 

Попович В.М. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.129. Гр. Поповичу Василю Іллічуземельноїділянкиплощею0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Доручити департаменту 

міського господарства надати висновок щодо можливості безперешкодного 

доступу до сміттєвого майданчику у разі позитивного розгляду заяви гр. 

Попович В.М. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.130. Гр. Іщенко Олександру Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Єньківській - Гвардійській з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування до наступного засідання постійної комісії надати схему 

території кварталу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.131.Гр. Гайхел Василю Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, б/н, ГРК «Мир»з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зайнятою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.132.Гр. Щубелці Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.133. Гр. Синенку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Радісній з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.134. Гр. Гайхел Василю Вікторовичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.135. Гр. Маханцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарствав районі вул. Насипної, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.136. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.137. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Степанівської, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах території, яка планується для 

формування рекреаційної зони. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.138. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0670 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Друзів, б/нз подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку в порядку черговості надійшла заява іншого 

заявника. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.139. Гр. Цап Миколі Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Літній з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.140. Гр. Ференц Роману Васильовичуземельноїділянкиплощею0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Доручити департаменту 

міського господарства надати висновок щодо можливості безперешкодного 

доступу до сміттєвого майданчику у разі позитивного розгляду заяви гр. 

Ференца Р.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.141. Гр. Глебі Еріку Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування до наступного засідання постійної комісії надати схему 

території кварталу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.142. Гр. Глебі Еріку Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стефаника з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.143. Гр. Цьока Любомиру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Ольбрахта з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією земель загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.144. Гр. Божурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею 1,9859 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.145. Гр. Божурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею 1,1414 га 

для ведення особистого селянського господарствав районі вул. Степанівської, 

б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах території, на якій планується об’єкт 

рекреаційного значення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.146. Гр. Бобак Євгенію Івановичуземельноїділянкиплощею0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка закріплена за МСРЦ «Дорога життя». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.147. Гр. Лешанич Віктору Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської та вул. Ярослава Мудрого, поз. 4 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.148. Гр. ЩербейЮріюЮрійовичуземельноїділянкиплощею0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.149. Гр. Гулей Федору Федоровичуземельноїділянкиплощею0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в район вул. Друзів з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.150. Гр. Гулей Федору Федоровичуземельноїділянкиплощею0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Друзів з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.151. Гр. Гулей Федору Федоровичуземельноїділянкиплощею0,0788 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Гвардійської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.152. Гр. РахівськомуЮріюВасильовичуземельноїділянкиплощею0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. МаріїЗаньковецької, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.153. Гр. Феєр Федору Федоровичуземельноїділянкиплощею2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства на території міста Ужгород з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.154. Гр. Феєр Федору Федоровичу земельної ділянки площею _____га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території міста Ужгород з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до ч.4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.155. Гр. Бібченку Олексію Григоровичуземельноїділянкиплощею0,0520 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Милославського з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.156. Гр. Ковач Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

заявником використано право безоплатної приватизації земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.157. Гр. ПетечелаВіталіюВасильовичуземельноїділянкиплощею0,0060 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.158. Гр. Осадчук Марку Володимировичу земельної ділянки площею 0,0937 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією земель загального користування та відсутній 

детальний план території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.159. Гр. Фонтош Мирославу Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, діл. № 8 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.160. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0096 гадля 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки земельна ділянка є зеленою зоною. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.161. Гр. Штефаньо Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0096 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н з 

подальшою. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.162.Гр. Мігаль Олександру Юлієвичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.163. Гр. Яльч Миколі Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 гадля 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.164. Гр. Загарія Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.165. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.166. Гр. Лацку Євгену Йосиповичу земельної ділянки площею                     

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.167. Гр. Бляшину Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.168.Гр. Фонтошу Василю Михайловичу земельної ділянки площею  0,0542 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації, зазначена земельна ділянка 

знаходиться в межах спортивного майданчику. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.169. Гр. Каменеву Павлу Сергійовичу земельної ділянки площею                        

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації, зазначена земельна ділянка 

знаходиться в межах спортивного майданчику. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.170. Гр. Ковачу Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею                        

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації, зазначена земельна ділянка 

знаходиться в межах спортивного майданчику. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.171. Гр. Брагінському Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка частково перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.172. Гр. Булах Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0600 гадля 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в р-ні вул. Коритнянської з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки зазначена земельна ділянка частково перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.173. Гр. Тимчаку Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Коритнянській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка частково перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.174. Гр. Брагінському Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка частково перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.175. Гр. Ящук Дмитру Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколи Бобяка - вул. Загорській з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.176. Гр. Папірник Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Миколи Бобяка та вул. 

Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.177. Гр. Мигальчичу Максиму Юрійовичу земельної ділянки площею                 

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.178. Гр. Кавунець Олександру Івановичу земельної ділянки площею                 

0,0882 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.179. Гр. Іваниці Віталію Олексійовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Миколи Бобяка - вул. Загорській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.180. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Степана Вайди з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах території МСРЦ «Дорога життя». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.181. Гр. Ващенку Сергію Вікторовичу земельної ділянки площею                       

0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Котляревського, 2 

«а», АГК «Сигнал» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.182. Гр. Сохіну Артуру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.183. Гр. Хамаза Андрію Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бєлінського, 19, АГК «Білочка» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.184. Гр. Литвак Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0550 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Романа Шухевича, 18 «а»з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до ст. 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.185. Гр. Гринчуку Андрію Анатолійовичу земельної ділянки площею                 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.186. Гр. Цапюк Руслану Валерійовичу земельної ділянки площею 0,0956 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Софіївської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.187. Гр. Павлович Івану Михайловичу земельної ділянки площею 1,4080 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.188. Гр. Пантьо Івану Михайловичу земельної ділянки площею 1,2999 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Оноківській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.189. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для індивідуального садівництва в районі  вул. Анкудінова з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.190. Гр. Павлович Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0983 га 

длябудівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Юрія Гагаріна, б/н з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до ч.4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.191. Гр. Павлович Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Лобачевського, б/нз 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.192. Гр. Купар Андрію Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0270 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 79 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.193. Гр. Кентеш Ярославу В’ячеславовичу земельної ділянки площею 0,0983 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, б/н з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.194. Гр. Томчук Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Героїв з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.195. Гр. Кондратенку Михайлу Сергійовичуземельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Софіївській (мкрн.Озерний) з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.196. Гр. Тупчій Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0983 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.197. Гр. Рояк Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0100га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Лобачевського, б/нз 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.198. Гр. Маковічук Василю Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0100га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Франтішека Тіхого, 13 «а»з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.199.Гр. Сай-Боднар Олені В’ячеславівні земельної ділянки площею                 

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражівТВГ «Радванка», гараж                   

поз. 152  по вул. Українській, 56 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.200. Гр. Цифра Вячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березняз 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах території МСРЦ «Дорога життя». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.201. Гр. Цифра Вячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березняз 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах території МСРЦ «Дорога життя». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.202. Гр. Ряшко Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд м. Ужгород, квартал 001, зона 55з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.203. Гр. Делеган Руслану Омеляновичу земельної ділянки площею 0,0987 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.204. Гр. Гаспарян Ванушу Аветисовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Миколи Бобяка з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.205. Гр. Маханець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0983 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Гагаріна, б/нз подальшою передачею її у власність.  
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


