
      П Р О Т О К О Л    №46 

засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 31.08.16 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович;  

Афанасьєва Олеся Вікторівна. 
Козак Василь Андрійович;   

Шевчук Григорій Васильович.   

 

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Івегеш М.М. – начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та архітектури. 

Гулаткан І.   – журналіст; 

Броді О. - помічник депутата Волошина І.І.   

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

(перелік питань 12.08.16) 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.10. Гр. Ярошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею                   

0,0525 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка розташована на дорозі, тобто землях 

загального користування.   

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 Органу самоорганізації населення будинковому комітету 

"Залізничник" земельної ділянки площею 0,2284 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Коритнянській, 4 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.2. Гр. Личову Сергію Миколайовичу, гр. Личову Миколі Олексійовичу, 

гр. Личовій Світлані Трохимівні земельної ділянки площею 0,0014 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 63, 

прим. 3 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.3. Гр. Горват Єві Йосипівні земельної ділянки площею 0,0149 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ужанській, 83 "б" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації, плану зонування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.4. Гр. Макі Владиславу Івановичу земельної ділянки площею 0,0278 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Ужанській, 83 "а" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації, плану зонування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.5. Гр. Плехановій Зої Борисівні земельної ділянки площею 0,0060 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Оноківській, 18/37 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" – одноголосно 

2.6. Гр. Брензовичу Василю Михайловичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                   

вул. Замкові сходи, 4 "Г" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.7. Гр. Черкасець Лідії Яківні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському  (ГК Веселка) 

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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2.10. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку        

"Комфорт - Уж" земельної ділянки площею 0,0748 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Лавріщева, 16а/1 з подальшою 

передачею її у постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.11. Товариству з обмеженою відповідальністю "Кошіце" земельної 

ділянки площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Сурікова, 6 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.12. Гр. Юрсі Роману Миколайовичу земельної ділянки площею      

0,0455 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Райдужній, 38 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.13. Гр. Ватуня Василю Васильовичу земельної ділянки площею      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.14. Гр. Локоті Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею   

0,0039 га для будівництва індивідуальних гаражів в АГК "Модуль" по           

вул. Баб`яка (поз. 5) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.15. Гр. Славіку Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0689 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Транспортній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.18. Гр. Міравчик Єлизаветі Юріївні земельної ділянки площею 0,0588 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Дендеші, 94 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.19. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ТЕЛЛ" 

земельної ділянки загальною площею 0,4328 га (пл.пл. 0,3618 га, 0,0710 га) для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Оноківській, 12 

з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.21. 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. 

2.22. 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. 

2.23. 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. 

2.24. 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. 

2.26. 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: Зняти питання з розгляду у зв'язку з тим, що  рішення 

міської ради по цим питанням вже прийнято.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.25. Гр. Бреньо Наталії Федорівні земельної ділянки площею 0,0330 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Панькевича, 41 "а" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.27. Гр. Кондор Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0032 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, 57 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.28. Гр. Броді Володимиру Івановичу земельної ділянки площею      

0,0015 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Корзо, 7 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.29. Публічному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки площею  0,0035 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об`єктів передачі електричної енергії по   

вул. Небесної сотні, б/н з подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.30. Державному підприємству "Генеральна дирекція з обслуговування 

іноземних представництв" земельної ділянки площею 0,3300 га для 

будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-офісного 

комплексу з приміщеннями для тимчасового проживання по                             

наб. Незалежності, 21 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.31. Гр. Прадіду Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 171 "а" з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

(перелік 31.08.16) 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.5. Гр. Шип Павлу Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, 125 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка зайнята.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.6. Гр. Лабатій Віталію Петровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Баб’яка з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.7. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею                   

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської, 63 з 

подальшою передачею її у власність. 

За пропозицію щодо задоволення клопотання голосувало:  

"ЗА" – 3 

"УТРИМАВСЯ" – 1 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1 

(рішення не прийнято) 
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1.8. Гр. Синьку Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0100 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд вул. Загорської, 125 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка зайнята.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.9. Гр. Смагіну Андрію Андрійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Зв’язківців, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити питання на довивчення у зв'язку 

з тим, що земельна ділянка розташована в санітарній зоні обмеження.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.10. Гр. Форосюк Івану Вікторовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Зв’язківців, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити питання на довивчення у зв'язку 

з тим, що земельна ділянка розташована в санітарній зоні обмеження.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.11. Гр. Швенді Андрію Стефановичу земельної ділянки                                

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

господарських будівель і споруд по з подальшою передачею її у власність по 

вул. Кашшая в мкрн. Садовий з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

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. 

2.4. Гр. Гечка Віктору Васильовичу земельної ділянки                                  

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

господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.8. Гр. Гудзоватій Людмилі Михайлівні земельної ділянки                                  

площею 0,0435 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гранітній, 3 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.9. Гр. Цибик Василю Васильовичу земельної ділянки                                  

площею 0,0230 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Насипній, 47 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.10. Гр. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки                                 

площею 0,0369 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по               

вул. Залізничній, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.7. Гр. Калгушкіній Світлані Юліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0159) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. О. Гончара, 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.10. Гр. Гедеш Георгію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0338) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Садовій, 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомпдлекс-Уж» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:14:001:0102) площею                            

0,9400 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Дубовій, 1 та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.16. Гр. Мелкумян Арсену Суреновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000: ---:001:-----) площею 0,0450 га для будівництва та 
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обслуговування об’єктів інженерних інфраструктур по вул. Минайській, 37 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.54. Гр. Вишневському Андрію Арпадовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0208) площею 0,0470 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                     

вул. Швабській, 40 «а» зі зміною цільового призначення. 

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). 

4.5. Гр. Шип Володимиру Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 125 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.6. Гр. Куцик Ганні Павлівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 125 з подальшою 

передачею її 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). 

5.6. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:34:001:0250)                                

площа 4,7544 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії по                        

вул. Електрозаводській, 4. 

- Внести зміни до договору оренди землі № 1813 від 06.08.2015 року 

зокрема викласти пункти 1,2,5,10,11 та додаток 1 такого, з урахуванням 

відповідних змін. 

- земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:34:001:0251) площа 

0,1277 га перевести в землі запасу міста. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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5.7. Гр. Гайович Валентині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0299) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  вул. 

Орлиній, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6/1. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

       6/1.1. Гр. Колечко Вадиму Олеговичу земельної ділянки площею 0,0533 

га під придбаним приміщенням та для його обслуговування по вул. 

Українській, 16 "г" строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6/1.2. Гр. Ворон Івану Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0400 га 

для ведення городництва по вул. Садовій, 49 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. 

8.1. Гр. Галушці Людмилі Андріївні земельної ділянки                               

площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

вул. Легоцького, 56 «а». 

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. 

9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Тріо-Транс" земельної 

ділянки площею  1,4586 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 6 (1462684,08 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 100,28 грн.).  

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати задовольнити клопотання з розстрочкою1рік.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9.3. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу земельної ділянки площею  

0,0314 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Слов`янській 

набережній, 23 (80 352,60 грн. з розрахунку на один квадратний метр          

255,90 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

9.4. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу земельної ділянки площею  

0,0579 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Слов`янській 

набережній, 23 (144 489,45 грн. з розрахунку на один квадратний метр          

249,55 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 

10.2. Пункт 4.4. рішення III сесії міської ради VII скликання від 31 травня 

2016 року № 233 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-2012» дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Духновича, 11 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 

редакції: 

- Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-2012» 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0422 га для обслуговування багатоквартирної житлової 

забудови по  вул. Духновича, 11 (з подальшою передачею її у власність). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.3. Публічному акціонерному товариству «Ужгородський завод 

«Електродвигун» припинити право користування земельною ділянкою площею 

2,4000 га та перевести її в землі запасу міста Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
11.1. Звернення настоятеля громади Святих Рівноапостольних князя 

Володимира і княгині Ольги УПЦ КП Уманцева Сергія з приводу  винесення 

питання на найближчу сесію щодо затвердження проекту відведення земельної 

ділянки з подальшою передачею її в постійне користування громаді УПЦ 

Київського патріархату Святих Рівноапостольних князя Володимира та княгині 

Ольги площею 0,2787 га по вул. Минайській, 71. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання після вирішення справи в суді.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


