
      П Р О Т О К О Л    №38 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 

(з прийомом громадян)  
 

 

від 07.07.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

 Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович.   

Афанасьєва Олеся Вікторівна.  
Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович.  

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – начальник управління містобудування та 

архітектури. 

Представник прокуратури.  

 

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. 

 1.13. Гр. Гримальський Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в р-ні кварталу Сосновий, з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути після надання висновків комісії з питань 

визначення потреби у земельних ділянках та порядку їх надання 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам загиблих воїнів.  

   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. Гр. Любці Василю Густавовичу земельної ділянки площею 0,0977 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дендеші, 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: 
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"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Мрія-2020" 

земельної ділянки площею 0,2087 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. І. Франка, 56 "а" та передати в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 2.3. Гр. Цеголняй Магдалині Іванівні земельної ділянки                                 

площею 0,3831 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Гагаріна, 232 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.4. Гр. Василечку Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею          

0,0072 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н                      

гараж № 74 з подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.5. Гр. Гасинець Марії Михайлівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 246 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. Титаренко Наталії Борисівні земельної ділянки                                 

площею 0,0650 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, 

оскільки ділянка вже надана іншому громадянину.  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.7. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки                                 

площею 0,0126 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Ш. Петефі, 31 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити в силі попереднє рішення комісії щодо відмови у 

задоволенні клопотання.               

   За це рішення голосували: 



 3 

"ЗА" – одноголосно 

2.8. Гр. Дубляк Тетяні Юріївні земельної ділянки площею 0,0019 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, б/н, гараж № 5 з 

подальшою передачею її  у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.9. Фізичній особі-підприємцю Хомі Юрію Дьордьовичу земельної 

ділянки площею  0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадської забудови по  пр. Свободи, 32/49 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.10. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 53 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. Юско Світлані Андріївні земельної ділянки                                 

площею 0,0400 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. М. Підгорянки з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

     2.12. Гр. Горняк Дезидерію Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства та 

городництва по  вул. Слави, 73 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.13. Гр. Суботі Михайлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Підгірній, 30 з подальшою передачею у власність.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.14. Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Плеханова, 28 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що заявником вже  використано право на безоплатну 

приватизацію земельної ділянки.  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.15. Обєднанню співвласників багатоквартирного будинку № 63 Б по 

вулиці Володимирській в місті Ужгороді «Молодіжне» земельної ділянки 

площею 0,1392 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Володимирській, 63 Б з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.16. Гр. Федишину Ярославу Миколайовичу земельної ділянки площею                    

0,0651 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 15 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.17. Гр. Дранчак Оксані Іванівні земельної ділянки площею                    

0,2455 га для ведення особистого селянського господарства по                                         

вул. Жатковича, 58 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.18. Гр. Андроненковій Неллі Янівні земельної ділянки                                 

площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Руській, 20 з подальшою передачею 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 
2.19. Гр. Брезняк Марії Василівні земельної ділянки                                 

обслуговування приміщення технічного призначення по                                    

вул. Корзо, 7 з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з неправильним оформленням заяви.  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.20. Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 54 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.21. Гр. Булині Олені Петрівні орендованої земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Макаренка, 6 «а» з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.22. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Свободи 34» 

земельної ділянки площею 0,3545 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Свободи, 34 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"УТРИМАВСЯ" - 2 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.10. Гр. Коренівській Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0097) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Ярослава Мудрого, поз. 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.29. Гр. Брензовичу Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0100) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Сомботгейській, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.31. Гр. Пекар Василю Івановичу, гр. Тімофеєвій Любові Іванівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0271)                             

площею 0,0570 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Нахімова, 50 та передати її у спільну 

сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.55. Гр. Тормі Людмилі Ласлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0142) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування  
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                      

вул. Чабанівська, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.66. Гр. Волянюк Михайлу Петровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1733) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.                            

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.69. Гр. Щерба Беаті Іванівні земельної ділянки загальною площею 

0,0186 га (кадастровий номер 2110100000:01:001:0263 площею 0,0013 га), 

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0262 площею 0,0137 га), (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0265 площею 0,0018 га), (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0264 площею 0,0018 га)    для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на                          

пл. Ш. Петефі, 42 «г» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.75. Гр. Безик Марії Іванівні земельної ділянки загальною площею   

0,0352 га (кадастровий номер 2110100000:27:001:0281 площею 0,0168 га), 

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0280 площею 0,0168 га), (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0279 площею 0,0016 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на         

пл. Лаборця, 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.89. Гр. Бикова-Токарєвій Галині Василівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0288) площею 0,0946 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кошицькій, 23/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.90. Гр. Орос Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0250) площею 0,0045 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 40 та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.92. Гр. Гижі Нелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0280) площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Новака, 24 «а» та передати її в 

оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.101. Гр. Полак Валентині Михайлівні, гр. Полак Михайлу Івановичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0217)                                  

площею 0,0407 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Перемоги, (вул. Капушанська),18/3 та 

передати її у спільну часткову 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). 

4.54. Гр. Риган Луізі Юріївні земельної ділянки площею 0,0450 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Озерній, 48 з подальшою передачею у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.90. Гр. Дібіровій Зінаїді Рамазавнівні земельної ділянки                                    

площею 0,0574 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кедровій, 18 з подальшою передачею у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

5.14. Гр. Головей Василю Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0168) площею 0,0308 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Панькевича, 41 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.15. Гр. Савіній Катерині Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0493) площею 0,0720 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Перемоги, 122 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

5.18. Гр. Луцович Віталії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0345) площею 0,0666 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Абрикосовій, 4 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.26. Гр. Ковач Ганні Дьірдівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0485) площею 0,0936 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міцкевича, 14 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

6.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «БОДРОГ»  земельної 

ділянки площею 6000 кв.м. під власним нерухомим майном по вул. 8- Березня, 

48 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
6.30. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки                               

площею 0,0043 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по              

пр. Свободи, 65/22 строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.31. Приватному підприємству «Гід»  земельної ділянки площею                    

500 кв.м. для розміщення та будівництва допоміжних приміщень по                                            

вул. Дворжака, 30 строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.4. Гр. Грибовській Лесі Василівні земельної ділянки площею 0,0118 га   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по  вул. Котловинній, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

8.8. Попович Інні Іванівні земельної ділянки площею 0,3176 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Щедріна, 146. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

9.1. Гр. Струк  Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 43/17 

(8 671,92 грн. з розрахунку на один квадратний метр 361,33 грн.).  

ВИРІШИЛИ: відправити питання на довивчення та розглянути на 

наступному засіданні комісії.                            

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.2. Гр. Бабчук Тетяні Олегівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. 8-Березня, 30/33 (4871,86 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

286,58 грн.).  

ВИРІШИЛИ: відправити питання на довивчення та розглянути на 

наступному засіданні комісії.                            

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
9.3. Гр. Коровіну Віктору Сергійовичу земельної ділянки площею    

0,0019 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Грушевського, 63/37 (5 472,38 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

288,02 грн.). 

ВИРІШИЛИ: відправити питання на довивчення та розглянути на 

наступному засіданні комісії.                            

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
9.4. Фізичній особі – підприємцю Бабичу Володимиру Андрійовичу 

земельної ділянки площею 1625 кв.м.  для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Доманинській, 308 «а» (327681,25 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр 201,65 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання із застосуванням 

коефіцієнту 2,5.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
9.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Магістраль ЛТД» 

земельної ділянки площею    0,5100 га для збереження та використання парків –  
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пам’яток садово-паркового мистецтва по вул. Собранецькій, 60 (1724784 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 338,19 грн.). 

ВИРІШИЛИ: З метою уникнення судових позовів та враховуючи внесення 

заявником авансового внеску, рекомендувати задовольнити клопотання 

як виключення.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 

10.33. В зв’язку із зверненням обслуговуючого кооперативу «Аморіно-8» 

щодо внесення змін пункт 1.18. II сесії міської ради VII скликання від 

21.04.2016 року № 187 «Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» викласти в 

наступній редакції: 

- Обслуговуючому кооперативу «Аморіно-8» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:002:0357) площею 0,1200 га для 

будівництва і обслуговування 8-квартирного житлового будинку по                        

вул. Возз’єднання, 43 мкрн. Боздош та передати її в постійне користування із 

скасуванням договору оренди землі від 12 травня 2010 року. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
11.22. На виконання постанови Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області від 29.04.2016 року розглянути питання про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки для індивідуального житлового 

будівництва на території міста Ужгород гр. Митровка Анатолію Миколайовичу 

(ветеран війни, інвалід війни) на першій черговій сесії Ужгородської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення вивчити 

питання та підготувати окремий проект рішення на розгляд сесії міської 

ради. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  

 


