
      П Р О Т О К О Л    №38-1 
засідання постійної комісії 

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

від 11.07.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

  

 

ВІДСУТНІ:    

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії;  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії;  

Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Шевчук Григорій Васильович;  

Козак Василь Андрійович. 

Бабидорич Валерій Васильович.   
Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії. 

 

    ЗАПРОШЕНІ: Сушко А.А. – секретар ради; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Мар’їна Т.І. – начальник архівного відділу; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського  

господарства; 

Куценко І.М.– заступник начальника господарсько- 

експлуатаційного відділу; 

Граб Г.Я. – в.о. начальника фінансового управління; 

Щербанич С.І.  –начальник відділу економіки та 

промисловості  управління економіки та 

підприємництва; 

Бабунич О.Ю.  – начальник управління освіти; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи; 

Івегеш М.М.  – в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Орбан Н.Л. – заступник начальника управління 

правового забезпечення; 

Депутати: Варцаба С., Пацкан Д., Білонка В.  

Представники учасників АТО.  

Представники громадськості.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 Обговорення проектів рішень  чергової  

V сесії Ужгородської міської ради VІI скликання 

1. (проект №253) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
2. (проект №254) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

    В пунктах 1.1. та 1.3 проекту рішення надати матеріальну допомогу в 

розмірі 2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

3.  (проект №255) Про зміни до Програми фінансування видатків на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та 

делегатам I з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2016 рік.  

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
4.  (проект №256) Про зміни до Програми матеріально-технічного 

забезпечення військових частин.  

СЛУХАЛИ: Зима І.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

          Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: «Розділ 

«Ресурсне забезпечення Програми» викласти в редакції: «Фінансування 

заходів Програми здійснюватиметься у 2016 році за рахунок коштів 

міського бюджету згідно з додатком до Програми». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

5.  (проект №257) Про Програму розвитку архівної справи в архівному 

відділі  2016 – 2020 р.р. 

СЛУХАЛИ: Марїна Т.І.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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     "ЗА" – одноголосно 

6.  (проект №258) Про зміни до рішень міської ради 19.12.2014 №1576, 

19.06.2015 №1700 (Програма відновлення історичного центру) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії із зауваженнями постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансування.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
7.  (проект № 259 з доповненням) Про зміни до рішення І сесії міської ради 

VІI скликання 10.03.2016 р. № 135. (Програма капремонту житлового 

фонду).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
8.  (проект №300) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки.   

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
9.  (проект №301) Про доповнення до рішення III сесії міської ради VII 

скликання 31.05.16. №214.   

СЛУХАЛИ: Куценко І.М.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
10.  (проект № 260 з доповненнями 1,2,3) Про зміни до бюджету міста на 

2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
11.  (проект № 261 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
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12.  (проект №262) Про зміни до рішень міської ради 16.01.2015 №1618, 

09.07.2015 №1747. (Про справляння місцевих податків і зборів).  

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

13.  (проект № 263) Про затвердження Положення про громадський бюджет 

м. Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

14.  (проект № 264) Про ліквідацію НВК «Горяни» та створення ДНЗ №43. 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
15.  (проект №265 ) Про передачу приміщення. (КП «АПБ») 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
16. (проект №266) Про передачу приміщень у користування. (Ужг. міськ. 

Пологовий будинок, Закарпатський територіальний центр екстреної 

медичної допомоги).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
17. (проект №267) Про передачу будівлі у користування. (ЖБК 

«Закарпаття – Донбас».  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
18. (проект № 268) Про передачу на баланс об’єктів. (мережі КП 

«Водоканал м. Ужгорода.) 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
19. (проект №269) Про передачу на баланс об’єкта (ПАТ 

«Закарпаттяобленерго») 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
20. (проект №270 ) Про укладення договору дарування майнових прав. (ТОВ 

«Конті-Буд Ужгород»).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 
21.  (проект № 271) Про укладення договору дарування нежитлових 

приміщень.  (гр. Кашай І.Л.).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
22.  (проект №272) Про зміни та доповнення до рішення II сесії міської ради 

VII скликання 21 квітня 2016 року №178. (Програма приватизації 

об’єктів комунальної власності).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. зауважила, що не буде брати участь у 

голосуванні у зв'язку з конфліктом інтересів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

     Доповнити проект рішення наступним об'єктом: "Вбудовані 

приміщення площею 119,5 кв.м., м. Ужгород, вул. Квітів, 1 – Аукціон".  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 1 

23.  (проект №273) Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення – будинкового комітету «Одеська 12.».  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
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24.  (проект № 274 з доповненням ) Про  доповнення до рішення I сесії 

міської ради VII скликання 23.12.2015 року №38. (Перелік проектів 

регуляторних актів).  

СЛУХАЛИ: Орбан Н.Л.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними зауваженнями та доповненнями: 

1. У додатку до доповнення нумерацію читати 9,10,11. 

2. Доповнити додаток наступними пунктами 12,13,14. (додаються).   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
25.  (проект №275) Про скасування рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради від 30.05.2012 №164 та встановлення 

мораторію на зовнішню рекламу в місті Ужгороді.  

СЛУХАЛИ: Орбан Н.Л.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним зауваженням: 

        Вилучити з проекту рішення пункт 2 та впорядкувати нумерацію. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
26.  (проект №276) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації та зауважили про 

нововиявлені обставини, що виникли внаслідок вивчення документів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії та з наступними додатковими 

критичними зауваженнями: 

1. Пункт 1.9 відправити на довивчення, оскільки земельна ділянка 

прилягає до зони об'єкту природоохоронного призначення.  

2. У пункті  1.17  враховуючи, що на даний час земельна ділянка 

сформована в Державному земельному кадастрі на загальну площу 0,8843 га, 

зняти зауваження комісії по даному питанню. 

3. У пункті 1.23  з метою вивчення правового статусу та функціонального 

призначення нерухомого майна у відповідності до поданого звернення, зняти 

питання на до вивчення. 

4. У пункті 1.25  відповідно до листа Держгеокадастру від 28.03.2016р. 

№9-7-0.5-3277/2-16 та згідно зі ст. 134 Земельного кодексу України, 

рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

5. У пункті 2.60 у зв’язку із надходженням звернення гр. Брезняк М.В. з 

приводу надання земельної ділянки по вул. Корзо, 7, рекомендувати зняти 

звернення на до вивчення. 
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6. Доповнити пункт 5 наступним пунктом: "Департаменту міського 

господарства земельної ділянки площею 0,0020 га для будівництва 

каналізаційної насосної станції по вул. Антонівській.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
27.  (проект №277) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. (КП «Водоканал м. Ужгорода»). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
28.  (проект №278) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації та зауважили про 

нововиявлені обставини, що виникли внаслідок вивчення документів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії та з наступними додатковими 

критичними зауваженнями: 

1. У пункті 1.3. рекомендувати відмовити у задоволенню клопотання, 

оскільки земельна ділянка накладається на частину прибудинкової території 

існуючого багатоквартирного будинку. 

2. Відправити на довивчення пункти: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.43, 1.44 у зв'язку з 

проханням учасників АТО.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
29. (проект №279) Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 

30.  (проект №280) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  
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СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації та зауважили про 

нововиявлені обставини, що виникли внаслідок вивчення документів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії та з наступними додатковими 

критичними зауваженнями: 

1. У пункті 1.25 відмовити у задоволенні клопотання, оскільки є пункт в 

проекті рішення №279 (п. 1.16.), яким ділянка передається на умовах оренди. 

2. У пункті 2.3. з метою проведення аналізу порядку набуття права 

власності на нерухоме майно, його цільового призначення та можливості 

оформлення земельної ділянки під вбудованим приміщенням, а також 

перевірки наявності співвласників на нього, рекомендувати відправити питання 

на до вивчення. 

3. Доповнити проект наступним пунктом:  

"Дати дозвіл ДМГ на підготовку технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності загальною площею 0,2787 на дві ділянки 

площами 0,1394 та 0,1394 по вул. Минайській, 71". 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
31. (проект №281) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
32.  (проект №282) Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
33.  (проект №283) Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

СЛУХАЛИ: Члени комісії  зауважили про нововиявлені обставини, що 

виникли внаслідок вивчення документів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними зауваженнями:  

1. Пункт 1.3. відхилити, оскільки по цій земельній ділянці вже прийнято 

рішення про припинення договору оренди та у зв’язку із відчуженням майна. 

2. Пункт 1.11. відправити на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 



 9 

34. (проект №284) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
35. (проект №285) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПП «Буд-Тім»). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
36.  (проект №286) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Мойсюк-

Торохтіна І.І.).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
37.  (проект №287) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Коломієць 

Т.П.).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
38.  (проект №288) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Рущак С.С.).  
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СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
39. (проект №289) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. СинишинА.А.).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
40. (проект №290) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Політекс».). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
41. (проект №291) Про зміни та скасування рішень міської ради.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення та доповів про 

рекомендації, внесені комісією на засіданнях під час розгляду заяв щодо 

землекористування.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії  підтримали свої рекомендації та зауважили про 

нововиявлені обставини, що виникли внаслідок вивчення документів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з зауваженнями постійної комісії та з наступними додатковими 

критичними зауваженнями: 

1. У пункті 2 відмовити у задоволенні клопотання з щодо внесення змін, 

рекомендувати в порядку чинного законодавства звернутись в ЦНАП із заявою 

про дозвіл на технічну документацію на умовах оренди. 

2. У пункті 10 зняти зауваження, оскільки термін оренди не впливає на 

орендну плату.  

3. У пункті 19 внести зміну площ (0,1186 на 0,1747 га) згідно раніше 

прийнятих рішень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
42.  (проект №292) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність. (вул. Можайського, 9 а.).    

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
43. (проект №293) Про прийняття земельної ділянки в комунальну власність. 

(вул. Загорська, 12).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
44. (проект №294) Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
45. (проект №295) Про звернення до Верховної Ради України. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
46. (проект №296) Про створення комунального підприємства. (КП «Центр 

інформаційних технологій»).  

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
47.  (проект №297) Про надання дозволу на внесення змін до містобудівної 

документації.  

СЛУХАЛИ: Івегеш М.М. представив проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Представники учасників АТО, які зверталися щодо виділення 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва в районі вул. 8-

го Березня.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

    Доповнити пункт 1 проекту наступним абзацом: 

"- території обмеженої вул. 8-Березня – вул. Богомольця з метою розміщення 

житлових будинків садибного типу у зв'язку із заявами учасників АТО. " 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – одноголосно 
48.  (проект №298) Про розроблення містобудівної документації.   

СЛУХАЛИ: Івегеш М.М. представив проект рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 
49.  (проект №299) Про підтримку участі Ужгородської міської ради у 

проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» та 

надання дозволу.  

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 

Голова комісії           С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії           І. Якубик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


