
      П Р О Т О К О Л    №36 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 22.06.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович;   

Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович.   

Афанасьєва Олеся Вікторівна.  
 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – начальник управління містобудування та 

архітектури. 

Представник прокуратури м. Ужгорода.  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

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. Лобозінському Сергію Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, на 

підставі попередньо прийнятої рекомендації комісії щодо заяви іншого 

учасника АТО на вказану земельну ділянку, яка надійшла раніше.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.2. Гр. Цаньку Олегу Івановичу земельної ділянки площею 0,0940 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.3. Гр. Станку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0804 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 
 

1.4. Гр. Чередниченку Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 17 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.5. Гр. Кобозєву Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки                                

площею 0,0042 га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, 

б/н (біля будинку 10 «а») з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.6. Гр. Бориському Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 32 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.7. Гр. Опаленику Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 28 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.8. Гр. Безнощаку Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 20 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.9. Гр. Мілко Віталію Івановичу земельної ділянки площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 6 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 
 

1.10. Гр. Галочкіну Миколі Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 10 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.11. Гр. Вайді Леоніду Людвиговичу земельної ділянки площею 0,0697 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Достоєвського - Богомольця з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.12. Гр. Бітлян Євгену Васильовичу земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 38 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.13. Гр. Дибець Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0935 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.14. Гр. Солома Віталію Йосиповичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.15. Гр. Цап Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській, б/н з подальшою 

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

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.16. Гр. Кондратьєву Євгенію Вікторовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.17. Гр. Баргману Євгену Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Журавлиної з подальшою 

передачею її у власність. 

Пункт 1.12. рішення II сесії міської ради VII скликання від 21 квітня 2016 

року № 183 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Баргману Є. О. земельної ділянки по  вул. Віденській визнати 

такими, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.18. Гр. Гельджинському Роману Любомировичу земельної ділянки 

площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Котловинної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.19. Гр. Мага Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.20. Гр. Шіпошу Євгенію Юрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Університетському з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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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. Юрець Світлані Андріївні земельної ділянки                                

площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, 

поз. 198 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 
 

2.2. Гр. Орос Михайлу Михайловичу земельної ділянки                                

площею 0,0012 га для прибудови до власних нежитлових приміщень по                       

вул. Собранецькій, 146 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.3. Гр. Висоцькому Сергію Олеговичу земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                         

вул. Українській, 54 «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 
 

2.4. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні земельної ділянки                                

площею 0,0015 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на пл. Корятовича, 25 з подальшою передачею її в 

оренду. 

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 
 

2.5. Гр. Федик Валентині Василівні земельної ділянки                                

площею 0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Туряниці, 11 

з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.6. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних 

ділянок з подальшою реєстрацією її в комунальну власність: 

Департаменту міського господарства земельних ділянок  

- площею 0,0417 га по вул. Загорська, 28 «б»; 

- площею 0,1811 га по вул. Тельмана, 2 «в»; 

- площею  0,1400 га по вул. Легоцького, 64 «а»; 

- площею 0,0972 га по вул. Одеській, 14 «а»; 

- площею 0,1348 га по вул. Університетській, 12 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.7. Гр. Баник Отто Вікторовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0091 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій, 63/1 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 2.8. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 

0,0020 га для будівництва каналізаційної насосної станції по вул. Антонівській 

з подальшою передачею її в комунальну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 2.9. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки                                 

площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Нікітіна, 15 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 
 

2.10. Гр. Калиничу Михайлу Юрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0730 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 5 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.11. Гр. Туряниці Юрію Яношовичу земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Дендеші, 12 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно (гараж).  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 2.12. Гр. Мойш Марії Юріївні земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Кавказькій, 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 
 

2.13. Гр. Мойш Мар'яну Васильовичу земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Кавказькій, 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. Мойш Василю Михайловичу земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Кавказькій, 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 
 

2.15. Гр. Мойш Василю Михайловичу земельної ділянки                                

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кавказькій, 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".                           
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   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.16. Гр. Мойш Мар'яну Васильовичу земельної ділянки                                

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кавказькій, 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 

 

2.17.  Гр. Федака Маріанні Іванівні, гр. Федака Михайлу Юрійовичу 

земельної ділянки площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по  пр. Свободи, 34/19 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 2.18. Гр. Бабичу Андрію Андрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Слави, 69 з подальшою передачею її у власність (оренду). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з раніше прийнятим рішенням. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 2.19. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки                                

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 37 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" – 5 

«УТРИМАВСЯ» - 1 
 

2.20. Гр. Плехановій Зої Борисівні земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Оноківській, 18 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 
 

2.21. Гр. Сочка Івану Івановичу земельної ділянки                                

площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Корзо, 13 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.22. Гр. Тимченко Ніколь земельної ділянки площею 0,0768 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Далекій, 56 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.23. Гр. Прищепа Світлані Іванівні земельної ділянки                                

площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Белінського, гараж 16 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.24. Гр. Капітула Аллі Денисівні земельної ділянки                                

площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Заньковецької, 30 гараж 95 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.25. Гр. Коваль Богдану Івановичу земельної ділянки                                

площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

пров. Підгірному (між будинками № 5 та № 9) 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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2.26. Гр. Мондок Магдалині Йосипівні земельної ділянки площею              

0,0090 га під добудовою до власного житлового приміщення по                                      

вул. Щедріна, 36/17 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.27. Гр. Станичаку Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0813 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Барвінковій 36 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.28. Гр. Гонді Руслану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для городництва в районі вул. Єньківської 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. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0580 га для 

ведення особистого селянського господарства по пров. Підвальному, 34 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику донести довідку.                            

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.30. Гр. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Підвальному, 34 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.32. Гр. Лялько Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н поз. 16 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.33. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Ракоці 16" 

земельної ділянки площею 0,2660 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ф. Ракоці, 16 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.36. Гр. Митровка Марті Михайлівні земельної ділянки площею 0,0027 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 27 з 

подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.37. Гр. Куцубей Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0028 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 10 з 

подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.38. Гр. Агафоновій Вікторії Арпадівні земельної ділянки площею          

0,0034 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                      

поз. 21 з подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.39. Гр. Бауєр Людмилі Анатоліївні земельної ділянки площею          

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                      

поз. 25 з подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.40. Гр. Олеськів Ользі Петрівні земельної ділянки площею          0,0024 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                      

поз. 9 з подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.41. Гр. Юско Арпаду Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Столетова з подальшою передачею 

її  у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.43. Гр. Карбованцю Василю Михайловичу земельної ділянки площею          

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                      

поз. 7 з подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.47. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею              

0,5693 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по  вул. Стрільничній, 34 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

11.18. Звернення громадської організації Ротарі клуб "Ужгород - Скала" з 

приводу відхилення пункту проекту рішення в частині надання дозволу                           

гр. Бережному Андрію Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0060 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Корзо, 7. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  

 


