
УЖГОРОДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

від   18.01.12    №  3       м. Ужгород  
 
 

Про надання містобудівних умов 
і обмежень та вихідних даних на 
проектування об’єктів містобудування, 
дозволу на внутрішнє перепланування  
і переобладнання житлових приміщень  
(квартир) 
      
 

Розглянувши клопотання юридичних та фізичних осіб, врахо                 
вуючи подання постійних депутатських комісій, дотримуючись генерального 
плану міста, проектів детального планування, на підставі ст. 31 п. 9 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 100 Житлового Кодексу 
та  згідно із Законом 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. Приватному підприємцю Сирохману Михайлу Михайловичу – 

на реконструкцію з розширенням власного столярного цеху та будівництво 
складських приміщень на власній земельній ділянці по вул. Станційній, 56. 

 
І.2. Приватному підприємцю Івашку Віктору Антонійовичу – на 

будівництво контрольно-пропускного пункту на орендованій земельній 
ділянці по вул. Гагаріна, за згодою орендодавця (управління майном міста). 

 
І.3. Гр. Гаращенко Наталії Іллівні – на реконструкцію власного 

житлового будинку з розширенням на власній земельній ділянці по вул. 
Перемоги, 146. 

 
 
І.4. Гр. Костіну Володимиру Миколайовичу, гр. Костіну Миколі 

Володимировичу, гр. Костін Тетяні Петрівні, гр. Костіній Олександрі 



Миколаївні – на реконструкцію з розширенням власного житлового будинку 
(літ. А') на власній земельній ділянці по вул. Бачинського, 68. 

 
Забудовникам після отримання вихідних даних виготовити та 

затвердити проектну документацію, укласти договори про пайову участь 
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста, на вивіз будівельного сміття і твердих побутових 
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. Приватному підприємству "Ужгород-Трейд" – на реконструкцію 
власного вбудованого приміщення під кафе на пл. Театральній, 11. 

 
 ІІ.2. Приватному підприємцю Андрійцю Володимиру Дмитровичу – 
на реконструкцію власного вбудованого приміщення (поз. V, VІІ) по вул. 
Загорській, 26 під магазин з улаштуванням входу з вулиці. 
 
 ІІ.3. Гр. Ляху Олександру Васильовичу, гр. Лях Єві Олександрівні – 
на реконструкцію власної квартири № 4 по вул. Малокам’яній, 2 під окреме 
будинковолодіння. 
 
 ІІ.4. Гр. Варданян Вірі Володимирівні, гр. Пересоляку Олександру 
Сергійовичу – на реконструкцію власного нежитлового приміщення № 18 по 
вул. Гойди, 28 під магазин. 

 
Забудовникам після отримання вихідних даних виготовити та  

затвердити проектну документацію, укласти договори про пайову участь 
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста, на вивіз будівельного сміття і твердих побутових 
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. 

 
ІІІ. Надати дозвіл на внутрішнє перепланування і переобладнання 

житлових приміщень (квартир):  
 



ІІІ.1. Гр. Хрипаку Івану Степановичу, гр. Хрипак Марії 
Франтішківні, гр. Хрипак Андріані Іванівні, гр. Хрипак Мар’яні Іванівні 
– на внутрішнє перепланування власної квартири № 37 по вул. Перемоги, 153. 

 
ІІІ.2. Гр. Куцику Юрію Юрійовичу – на внутрішнє перепланування 

власної квартири № 37 по вул. Легоцького, 50. 
 
ІІІ.3. Гр. Глухан Олександрі Михайлівні – на внутрішнє 

перепланування власної квартири № 9 по вул. 8 Березня, 30. 
 
ІІІ.4. Гр. Юрику Володимиру Федоровичу – на внутрішнє 

перепланування власної квартири № 34 по вул. Заньковецької, 6. 
 
ІІІ.5. Гр. Саприкіній Маргариті Геннадіївні – на внутрішнє 

перепланування власної квартири №4 на наб. Незалежності,21 під’їзд 5. 
 
Забудовникам виготовити та затвердити проектну документацію. 

По закінченні перепланування, комунальному підприємству "Бюро 
технічної інвентаризації м.Ужгорода" внести зміни до технічної 
документації. 

 
 
 
Міський голова                                  В. Погорелов 
 
 
ЗГІДНО: нач. протокольного відділу             Н. Козак 


