
       П Р О Т О К О Л    №18 
засідання постійної комісії 

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 
архітектури 

 
 

від 30.03.2016 р.          м. Ужгород 
 

ПРИСУТНІ:
 
 
        

  
 
ВІДСУТНІ: 

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії; 
Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 
Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 
Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Бабидорич Валерій Васильович;   
Шевчук Григорій Васильович;  
Козак Василь Андрійович. 
 

    ЗАПРОШЕНІ: 
 
 
 
  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 
Івегеш М.М. – в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури.  
Терлецький Е. – представник Громадської ради.  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

СЛУХАЛИ: Голова комісії надав слово учасникам бойових дій в Афганістані.  
ВИСТУПИЛИ: Учасники бойових дій в Афганістані, яким виділені земельні 
ділянки в районі вул. Загорської  біля очисних споруд  відповідно до рішення 
міської ради 09.04.15 р., виступили зі зверненням до  комісії  з проханням 
допомогти у вирішенні питання реалізації рішення, а саме сприяння й допомогу 
в оформленні документів на земельні ділянки.  
ВИСТУПИЛИ: Члени комісії підтримали ініціативу учасників бойових дій та 
запропонували детальніше вивчити питання з метою всебічного і об'єктивного 
його розгляду.   
ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома.  

 
Про заяви, подані на розгляд відділом землекористування  

 
(Додаток до  переліку питань від 02.03.16/ Д-2) 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1./д-2 Гр. Яргутову Олександру Володимировичу земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника (вул. Черемшини-
Миколаївська) з подальшою передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1./д-2 Гр. Вадаському Андрію Юлійовичу земельної ділянки             
площею 0,0460 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Багратіона, 1 з подальшою передачею 
її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.2./д-2 Гр. Тимченко Максиму Федоровичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, 4 «а» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.3./д-2 Гр. Тимченко Тетяні Леонідівні земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, 4 «а» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.4./д-2 Гр. Рац Юлії Федорівні земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, 4 «а» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.5./д-2 Гр. Сятині Оксані Андріївні земельної ділянки площею 0,0034 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на             
пл. Ш. Петефі, 23 з подальшою передачею її в оренду. 
ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 
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3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.1./д-2 Гр. Шумовському Віктору Олександровичу, як учаснику АТО 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0145) площею            
0,0697 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської та передати її у 
власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
3.2./д-2 Гр. Поршуну Віктору Вікторовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0416) площею 0,0642 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 6 та передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 
надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 

4.1./д-2  Гр. Мікулянець Вікторії Іванівні земельної ділянки площею 
0,0026 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
вул. Минайській, 9/39 з подальшою передачею її в оренду. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 
земельних ділянок. 

5.1./д-2  Приватному підприємству «Мале приватне підприємство 
виробничо – торгова фірма «Вікторія-В» земельної ділянки площею 175 кв.м. 
для будівництва клубу-кафе по вул. Перемоги, 145 строком на 5 років. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 
експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

6.1./д-2 Товариству з обмеженою відповідальністю «Мілленніум - ММ» 
земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Можайського, 22 «б». 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
 (перелік  02.03.16.) 

1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 
учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Мадяр Михайлу Петровичу земельної ділянки площею            
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Легоцького з 
подальшою передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання у 
зв'язку з невідповідністю містобудівній документації.   

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
1.2. Гр. Зієгман Йосипу Йосиповичу земельної ділянки             

площею 0,0808 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лялька, б/н з подальшою передачею її 
у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 
зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо цієї земельної 
ділянки.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

1.5. Гр. Ріхтер Ігорю Олександровичу земельної ділянки площею            
0,0065 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Залізничній (впритул 
до буд. № 5) з подальшою передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі підпункту  "а" п.4 ст. 83 ЗКУ.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

 
1.6. Гр. Кіщак Олександру Івановичу земельної ділянки площею            

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Залізничній (впритул 
до буд. № 5) з подальшою передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі підпункту  "а" п.4 ст. 83 ЗКУ.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

 
1.9. Гр. Танчинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Іванівській, б/н  з подальшою 
передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" - одноголосно 
 
2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Балашовій Галині Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
пр. Свободи, 34/19 «а» з подальшою передачею її в орендую. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.3. Гр. Шевчишену Олександру Михайловичу земельної ділянки             

площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 57 «а» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.4. Гр. Грицик Наталії Олександрівні земельної ділянки             

площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Руській, б/н з подальшою передачею її 
у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.6. Гр. Посипанко Марії Ігорівні земельної ділянки             

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 6 поз. 38 з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.7. Гр. Марина Юлії Олександрівні земельної ділянки             

площею 0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 6 поз. 33 з подальшою 
передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.8. Гр. Федьо Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. 8 Березня, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.9. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0271 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Божук, б/н з подальшою передачею її у 
власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.10. Гр. Халус Марії Миколаївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Л. Толстого з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.11. Гр. Мегей Івану Васильовичу земельної ділянки             

площею 0,0037 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Заньковецької, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 



 7

 
2.12. Гр. Шуберт Світлані Олександрівні земельної ділянки             

площею 0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Заньковецької, б/н з подальшою передачею їх у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.13. Гр. Квятковському Леоніду Володимировичу земельної ділянки             

площею 0,0052 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Заньковецької, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.14. Гр. Вороничу Петру Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0748 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Погорелова, 3 з подальшою передачею 
її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.15. Гр. Мигаліско Марії Михайлівні земельної ділянки            

площею 0,0602 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 на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді" та у зв'язку з 
наявністю раніше прийнятого рішення щодо цієї земельної ділянки.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

                          
2.16. Гр. Шаркаді Наталії Олексіївні земельної ділянки             

площею 0,0250 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
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вул. Гвардійській, 120 з подальшою передачею її у власність (протокол 
засідання комісії № 49 від 15.01.15 відмовити,  у зв'язку з невідповідністю норм 
земельної ділянки). 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.17. Гр. Кірик Миколі Ярославовичу земельної ділянки             
площею 0,0260 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 134 «в» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.18. Гр. Пшеничній Жанні Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 10 з 
подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.19. Гр. Суран Олександру Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тернопільській, 43 з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.20. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Олімп-2 в   
м. Ужгороді» земельної ділянки площею 0,3000 га для обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Котловинній, 13 з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  відмовити у задоволенні клопотання у 
зв'язку з невідповідністю до рішення ради 07.11.14 №1506 "Про 
тимчасовий порядок  оформлення ОСББ, ЖБК, обслуговуючими 
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кооперативами у м. Ужгороді  права власності або користування 
земельними ділянками. 

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.21. Гр. Стойці Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 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 на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.22. Гр. Дору Віталію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Богомольця, б/н з подальшою передачею її у власність . 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  відмовити у задоволенні клопотання у 
зв'язку з  відсутністю документів на нерухоме майно. Рекомендувати 
заявнику звернутися після отримання свідоцтва на майно.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.23. Гр. Голубка Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.24. Гр. Дранчак Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Жатковича, 58 «а» з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.25. Гр. Шкрібі Іллі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0945 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Черемшини з подальшою передачею її 
у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
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тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.27.Гр. Нінц Івану Ємануеловичу земельної ділянки             
площею 0,0078 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Заньковецької, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.28. Гр. Калинич Меланії Василівні земельної ділянки             

площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мічуріна, 52 з подальшою передачею її 
у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.29. Гр. Когутка Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0945 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Черемшини з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.30. Гр. Токарь Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Щедріна з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.31. Гр. Тітовій Олені Миколаївні земельної ділянки             

площею 0,0555 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 120 з подальшою передачею 
її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.32. Гр. Бенці Оксані Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Щедріна з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.33. Гр. Фуцур Надії Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Щедріна з подальшою передачею їїх у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.34. Гр. Желінскій Іветі земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Запорізькій, 35 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 
зв'язку з відсутністю погодження співвласника майна. 

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.35. Гр. Гавришак Надії Андріївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна з подальшою передачею її у 
власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 
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2.36. Гр. Цимбалюку Євгену Миколайовичу земельної ділянки             

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.37. Гр. Крайнову Юрію Олександровичу земельної ділянки             

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.38. Гр. Раковичу Святославу Святославовичу земельної ділянки             

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 94 з подальшою передачею її 
у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.39. Гр. Єфіменко Ользі Олександрівні земельної ділянки             

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Райдужній, 29 з подальшою передачею 
її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.40. Гр. Костюх Вячеславу Петровичу земельної ділянки площею             

0,0577 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Транспортній з подальшою передачею 
її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.41. Гр. Славік Юрію Миколайовичу земельної ділянки             

площею 0,0689 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 33 «а» з подальшою 
передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.42. Гр. Фечорі Вероні Василівні земельної ділянки             

площею 0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі з подальшою передачею її у 
власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.43. Гр. Копейку Павлу Федотовичу земельної ділянки             

площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Високій, 11 з 
подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.44. Гр. Світличному Петру Петровичу земельної ділянки             

площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі з подальшою передачею її у 
власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.45. Гр. Молнар Олександру Сергійовичу земельної ділянки             

площею 0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Климпуша з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.46. Гр. Фечорі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0831 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Т. Ромжі з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.49. Гр. Цеголняй Владиславу Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232 з подальшою передачею 
її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.50. Гр. Тислюк Віктору Олександровичу земельної ділянки             

площею 0,0567 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Академіка Грабаря, 12 з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 
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2.51. Гр. Хранюк Іветті Іванівні земельної ділянки площею 0,0931 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гагаріна, 232 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.52. Гр. Головнич Юлії Степанівні земельної ділянки             

площею 0,0461 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Я. Гуса, 31 з подальшою передачею її у 
власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.53. Гр. Цеголняй Івану Вікентійовичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232 з подальшою передачею 
її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.54. Гр. Загоруйко Людмилі Семенівні земельної ділянки             

площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Белінського, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.55. Гр. Цеголняй Іветі Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гагаріна, 232 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           
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   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.56. Гр. Приходьку Любомиру Орестовичу земельної ділянки             

площею 0,0009 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на пл. Корятовича, 3 з подальшою передачею 
її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

 
2.57. Гр. Натуркач Руслані Павлівні земельної ділянки             

площею 0,0027 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Добролюбова-Закарпатській, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.58. Гр. Дорогович Кристині Михайлівні земельної ділянки             

площею 0,0029 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 35 «є» з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.59. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,2420 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Радіщева, 1 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

 
2.60. Гр. Гам Мирославі Дюлівні земельної ділянки площею 0,0738 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Дворжака, 7 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.61. Гр. Попадинцю Михайлу Васильовичу земельної ділянки             

площею 0,0556 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Гарайди, 45 з подальшою передачею її 
у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.62. Гр. Шалаті Василині Іванівні земельної ділянки             

площею 0,0148 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 83 з подальшою передачею її 
у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.63. Гр. Данку Владиславу Михайловичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.64. Гр. Белоглазовій Ганні Іванівні земельної ділянки            

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.65. Гр. Легану Олександру Миколайовичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
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тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.66. Гр. Рендзею Мирославу Васильовичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.67. Гр. Легану Миколі Миколайовичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.68. Гр. Данко Наталії Володимирівні земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

2.69. Гр. Данку Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 
2.70. Гр. Козьмі Івану Стефановичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі з подальшою 
передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.71. Гр. Яковчук Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0650 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. О. Гончара, 6 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.72. Гр. Сирохману Івану Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0267 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 13/2 з подальшою 
передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.73. Гр. Дочинець Віктору Івановичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шпонтака з подальшою передачею її у 
власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 
зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо цієї земельної 
ділянки.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

 
2.74. Гр. Кулазі Олександру Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0822 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 117 з подальшою передачею 
її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 
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2.75. Гр. Мельник Наталії Яношівні земельної ділянки             
площею 0,0070 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Перемоги, 27 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.76. Гр. Щока Яношу Габоровичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Бородіна, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.77. Гр. Корпош Надії Георгіївні земельної ділянки площею 0,0097 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Духновича, 3 «б» з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 
"ЗА" - одноголосно 

2.78. Гр. Попович Сергію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському, б/н з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.79. Гр. Мешко Янеку Івановичу земельної ділянки площею 0,0099 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському, б/н з 
подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 
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2.82. Ужгородському вищому комерційному училищу Київського 
національного торговельно-економічного університету земельної ділянки             
площею 1,1770 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 
по Православній набережній, 21 з подальшою передачею її у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі ст. 122 ЗКУ. Заявнику рекомендувати звернутися щодо вирішення 
питання  до Обласної Державної Адміністрації.                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.122. Гр. Бабич Надії Дем'янівні земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Слави, 69 з подальшою передачею її у 
власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
2.123. Гр. Бабич Надії Дем'янівні земельної ділянки             

площею 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Слави, 69 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 
підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 
тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 
вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                           

   За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
3.33. Гр. Соханич Марії Георгіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0272) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій, 11 та 
передати її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

3.34. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0506)            
площею 0,0030 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по             
вул. Воловецькій, б/н та передати її в оренду строком на 5 років. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 
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3.51. Приватному підприємству «Конвалія-В» земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0249) площею 0,0077 га для 
будівництва, обслуговування  та ремонту об’єктів інженерної інфраструктури 
на пл. Театральній та передати її в оренду строком на  5 років. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 

4.75. Гр. Романко Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0348 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Механізаторів, 2 з подальшою 
передачею у власність.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

4.146. Гр. Пеца Віті Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Горянській, 23 з подальшою передачею її у власність. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

4.152. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 
особам-підприємцям дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 
Закону України «Про землеустрій»: 

- Публічному акціонерному товариству  «Закарпаттяобленерго» земельної 
ділянки загальною площею 1,5001 га у м. Ужгород на земельні ділянки 
площами 0,0132 га, 0,0023 га, 0,0053 га, 0,0010 га, 0,0037 га, 0,0058 га, 0,8045 га, 
0,0078 га, 0,6565га. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
"ЗА" – одноголосно 

 
10. Про зміни та скасування рішень міської ради 
10.17. У п.п. 1.55.,1.56., 1.57.,1.58 рішення XXVI сесії міської ради VI 

скликання від 07.11.14 № 1508 «Про затвердження та відмову у затвердженні 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 
затвердження публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок слова «та надати її в 
оренду стоком на 3 роки до сьомого листопада 2017 року» читати «та надати її 
в оренду строком на 49 років до сьомого листопада 2063 року». (протокол 
засідання комісії № 56 від 24.02.15 залишити в силі попереднє рішення комісії). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 
Голова комісії  С. Пономарьов   
 
 
Секретар комісії  І. Якубик  


