
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 16.11.11 № 425          м.Ужгород 

 
     Про надання містобудівних умов 
     і обмежень та вихідних даних на 
     проектування об’єктів містобудування 
      

Розглянувши клопотання юридичних та фізичних осіб, враховуючи         
подання постійних депутатських комісій, дотримуючись генерального плану 
міста, проектів детального планування, на підставі ст. 31 п.9 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та  згідно Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності",  виконком міської ради   ВИРІШИВ: 

 
  І.  Надати містобудівні умови та обмеження на об"єкти нового 

будівництва, реконструкції з розширенням (прибудова):  
 
 І.1. Західному регіональному управлінню Державної прикордонної 
служби України – на будівництво гаража на 8 боксів на земельній ділянці 
постійного користування по ***********. 
 
 І.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Кадоро" -  на 
реконструкцію з розширенням власних виробничих, санітарно-побутових і 
складських приміщень (літ.А, В, Д, Ж) з демонтажем (поз.В) по ********** без 
зміни призначення об"єкту. 
 
 І.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Альфа" – на 
будівництво складу на земельній ділянці постійного користування по 
************. 
 

 І.4. Публічному акціонерному товариству "Закарпаття-Авто" – на 
перепланування приміщень літ.В (поз.13-18) та будівництво пожежного 
резервуару з насосною на орендованій земельній ділянці по *********** (за 
згодою орендодавця управління майном міста). 
 І.5. Гр. Рудману Вячеславу Олександровичу – на реконструкцію власної 
квартири №** з розширенням на власній земельній ділянці по ***********. 
 



 І.6. Гр. Юрик Ользі Михайлівні – на будівництво другого житлового 
будинку на власній земельній ділянці по вул.***********. 
 
 І.7. Гр. Польовській Іванні Йосифівні – на будівництво підсобних та 
господарських приміщень на власній земельній ділянці по вул. ************. 
 
 І.8. Гр. Маріна Маркуці Юріївні – на реконструкцію власного житлового 
будинку з розширенням під 3-и квартири на власній земельній ділянці по 
вул.**************. 
 
 І.9. Гр. Мороз Ларисі Іванівні – на будівництво житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями комерційного призначення на власних земельних 
ділянках по вул.*********** (згідно з Правилами забудови вул.*********). 
 
 І.10. Гр. Солопову Володимиру Євгенійовичу – на реконструкцію 
власного житлового будинку з розширенням на власній земельній ділянці по 
вул.**********. 
         

Забудовникам, після отримання вихідних даних, виготовити та 
затвердити проектну документацію заключити договори про пайову участь у 
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
міста, на вивіз будівельного сміття і твердих відходів, повідомити інспекцію 
держархбудконтролю про початок будівельних робіт, протягом 7 днів з дня 
набуття права на виконання будівельних робіт письмово проінформувати 
міську раду про початок виконання будівельних робіт. 

 
        ІІ. Надати вихідні дані на об"єкти реконструкції, реконструкції з 
розширенням (надбудова), реставрації та капітального ремонту без 
забудови земельної ділянки. 

 
 ІІ.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Буд Кеш" – на 
реконструкцію горища багатоквартирного житлового будинку по  
вул.*********** під 4-ри квартири мансардного типу. 
 
 ІІ.2. Обласному клінічному територіальному медичному об"єднанню 
"Фтизіатрія" – на реконструкцію лабораторного корпусу з надбудовою 3 
поверху по вул. ***********. 
 ІІ.3. Товариству з обмеженою відповідальністю 
"Закарпатенергокомплект" – на реконструкцію існуючих об"єктів 
стільникового зв"язку із заміною технічного обладнання по вул.*********** та 
вул.************. 
 



 ІІ.4. Управлінню Мукачівській греко-католицькій єпархії – на 
реконструкцію та реставрацію приміщень трапезної, кухні, резиденції єпископів 
та приміщень побутового використання на ************. 
 
 ІІ.5. Управлінню Національного банку України в Закарпатській 
області – на реконструкцію частини приміщень адміністративної будівлі на 
пл.******** під газову котельню. 
 

 ІІ.6. Прокуратурі Закарпатської області – на реконструкцію 
адміністративних приміщень за адресами: 

- по вул.***********; 
- по вул.****************; 
- по вул.******************. 

 
ІІ.7. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – на 
реконструкцію частини приміщення казарми (літ.М) під електричну котельню по 
вул.***************. 

 
ІІ.8. Ужгородському міському територіальному центру соціального 

обслуговування – на внутрішнє перепланування орендованих приміщень   
(поз. 2, 49, 77  по інвентарній справі) будівлі по вул.*********** під палати, за 
згодою орендодавця (управління майном міста). 
 
 ІІ.9. Приватному підприємцю Вариводі Віталію Ігоровичу – на 
реконструкцію орендованого нежитлового приміщення під магазин по 
вул.************** (за згодою орендодавця гр.Басюка Жана Анатолійовича). 
 
 ІІ.10. Приватному підприємцю Скребцовій Тетяні Іллівні – на 
реконструкцію власного нежитлового приміщення №** по вул.*************** 
під стоматологічний кабінет з влаштуванням входу з вулиці. 
 

 ІІ.11. Гр. Трофимлюк Мірі Йосипівні – на реконструкцію допоміжних 
приміщень магазину (поз.4,5,6,7,8) під підсобні приміщення житлової частини 
будинку по вул.*************. 

 
  
 ІІ.12. Гр. Вадаському Андрію Юлійовичу – на реконструкцію власної 
квартири №2 з надбудовою мансардного поверху над власною квартирою по 
вул.***********.  
 
 ІІ.13. Гр. Коваль Ользі Андріївні – на реконструкцію квартири №64 з 
розширенням за рахунок існуючого над квартирою горища та облаштування 



горища над квартирами №61 та №62 за згодами їх власників, під окрему квартиру 
мансардного типу по пр.**************. 
 
 ІІ.14. Пункт І.8 рішення виконкому від 07.09.11 №312, а саме: 

- Гр. Кокамбо Наталії Олександрівні – на переобладнання власних  
вбудованих приміщень поз.131-1, 131-2, 131-3, 131-4, 131-5, 131-6 по 
вул.******************* під житлову квартиру, викласти в такій редакції: 

- Гр. Кокамбо Наталії Олександрівні – на реконструкцію власних  
вбудованих приміщень поз.131-1, 131-2, 131-3, 131-4, 131-5, 131-6 по 
вул.*************** під житлову квартиру. 
 
 ІІ.15. Пункт І.12 рішення виконкому від 21.09.11 №329, а саме: 

- Гр. Ковтун Ользі Михайлівні – на переобладнання власних  
вбудованих приміщень поз.89-1, 89-2, 89-3, 89-4 по вул.************** під 
житлову квартиру, викласти в такій редакції: 

- Гр. Ковтун Ользі Михайлівні – на реконструкцію власних  
вбудованих приміщень поз.89-1, 89-2, 89-3, 89-4 по вул.****************** під 
житлову квартиру. 
 

Забудовникам, після отримання вихідних даних, виготовити та  
затвердити проектну документацію заключити договори про пайову участь у 
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
міста, на вивіз будівельного сміття і твердих відходів та повідомити 
інспекцію держархбудконтролю про початок будівельних робіт, протягом 7 
днів з дня набуття права на виконання будівельних робіт письмово 
проінформувати міську раду про початок виконання будівельних робіт. 

 
 
Міський голова                                      В.В. Погорелов 
 
 


