
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                    
 
Про надання дозволів  
на розробку проектів  
землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок 
 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи 
генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 20, 
92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, 
Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про 
Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень", "Про землеустрій", "Про оренду землі"   

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати наступним юридичним,  фізичним особам та фізичним 

особам -  підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних 
ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

 
1.1. Фізичній особі-підприємцю Чічеро Джузеппе земельної ділянки 

площею 0,0044 га для облаштування споруди кафе по вул. Волошина, 21. 
1.2. Фізичній особі - підприємцю Погорелий Геннадію Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0009 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по  вул. Собранецькій, 45/5. 

1.3. Повному товариству «Ескорт» земельної ділянки площею 0,0058 га 
для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд на пл. 
Корятовича, 20. 

1.4. Гр. Грабар Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 
0,2010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
вул. Собранецькій, 164. 

1.5. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0571 для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Радіщева, 1. 
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1.6. Фізичним особам-підприємцям Сливканич Василю Степановичу та 

Сливканич Маріанні Семенівні земельної ділянки площею 0,0043 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Легоцького, 54 прим. 2. 

1.7. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки площею 0,0010 га для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії на розі вул. Баконія-Підгірна. 

1.8. Фізичній особі-підприємцю Кляп Наталії Юріївні земельної ділянки 
площею 0,0180 га під закладом побутового обслуговування (швейна майстерня) 
по вул. Яроцькій, 3. 

1.9. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки площею 0,0020 га для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії по вул. Краснодонців, б/н. 

1.10. Гр. Астаховій Лідії Володимирівні земельної ділянки площею       
0,0166 га для обслуговування гаражного боксу по вул. Приладобудівників, 3. 

1.11. Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» земельної 
ділянки площею 0,0423 га під будівлею та для її обслуговування на             
наб. Незалежності, 6. 

1.12. Гр. Стойка Нелі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0080 га  
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Верещагіна, 4 «г». 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Імперіал» 
земельної ділянки площею 0,1916 га для обслуговування їдальні по            
вул. Гранітній, 5. 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Імперіал»  
земельної ділянки площею 0,4570 га для обслуговування складських приміщень  
по вул. Гранітній, 5. 

1.15. Гр. Сочці Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0075 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Корзо, 13. 

1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Хозяйка» земельної 
ділянки площею 0,0180 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. Волошина, 8. 

1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сан Джусто Україна» 
земельної ділянки площею 0,0253 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по  вул. 8-Березня, 30. 

1.18. Гр. Микулець Андрію Петровичу земельної ділянки             
площею 0,0208 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Березовій. 

1.19. Гр. Гродюку Юрію Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0016 га для реконструкції власної квартири та облаштування входу 
по вул. Минайській, 28/17. 
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1.20. Гр. Мондоку Йосипу Карловичу земельної ділянки             

площею 0,0090 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна, 36/17 кв. 2 

1.21. Гр. Товтин Сергію Михайловичу земельної ділянки            
площею 0,0018 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 61/43. 

1.22. Гр. Осташ Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0330 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
пр. Свободи, 20. 

1.23. Гр. Онуфер Світлані Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0009 га для обслуговування входу до власного нежитлового приміщення по            
вул. Гойди, 28 прим. 35. 

1.24. Гр. Сірко Юрію Йосиповичу земельної ділянки             
площею 0,0119 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Пестеля, 26. 

1.25. Гр. Кісіву Івану Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1186 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Перемоги, 145.  

1.26. Гр. Івановій Інні Вячеславівні земельної ділянки            
площею 0,0247 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Острівній, 2 "а". 

1.27. Гр. Гижі Нелі Іванівні земельної ділянки площею 0,0160 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Новака, 24 «а». 

1.28. Гр. Онуфер Світлані Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0009 га для обслуговування входу до власного нежитлового приміщення по             
вул. Гойди, 28 прим. 2. 

1.29. Гр. Сенько Володимиру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0186 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Швабській, 26. 

1.30. Гр. Скоблей Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0008 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Фучіка, 31 – вул. Бородіна, 17. 

1.31. Фізичній особі-підприємцю Данч Тамарі Олександрівні земельної 
ділянки площею 0,050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. Капушанській (Перемоги), 157 "а". 

1.32. Гр. Сятиня Оксані Андріївні земельної ділянки площею 18,10 кв.м. 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Ш. Петефі, 23/1. 

1.33. Приватному акціонерному товариству «Закарпатбджолопром» 
земельної ділянки площею 0,3053 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Нікітіна, 15. 

1.34. Гр. Довбиш Андрію Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1367 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській, б/н. 
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1.35. Приватному підприємству мале приватне підприємство «Валентина» 

земельної ділянки площею 0,1300 га для обслуговування власного нерухомого 
майна по вул. Малокам'яній, 10. 

1.36. Гр. Єштокіній Світлані Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0013 га під прибудовою до власного реконструйованого нежитлового 
приміщення під офіс по вул. Декабристів, 35/12. 

1.37. Гр. Махньову Богдану Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1104 га для обслуговування власних складських приміщень по            
вул. Краснодонців, 36 «б». 

1.38. Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель «Ужгород» 
земельної ділянки площею 0,0448 га для будівництва, обслуговування та 
ремонту об’єктів інженерної інфраструктури по вул. Донського, б/н. 

1.39. Гр. Пилипинець Ануці Дмитрівні земельної ділянки             
площею 0,0042 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури по вул. О. Хіри, б/н. 

1.40. Гр. Дилевській Олені Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0005 га під входом до власного торгово-офісного приміщення по            
вул. Л. Толстого, 8/4. 

1.41. Гр. Бережнику Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Дендеші, 93. 

1.42. Гр. Шарга Євгенії Іванівні земельної ділянки площею 0,0908 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Єньковській. 

1.43. Фізичній особі-підприємцю Беть Марії Дмитрівні земельної ділянки 
площею 0,0062 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
вул. Можайського, 5. 

1.44. Гр. Крайник Ларисі Василівні земельної ділянки             
площею 0,0024 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Крилова, 12. 

1.45. Гр. Бобрик Валентину Олександровичу, гр. Бобрик Ганні Юріївні 
земельної ділянки площею 0,0401га для будівництва та обслуговування об’єктів 
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури по Слов’янській 
набережній, 25. 

1.46. Гр. Афанасьєвій Олесі Вікторівні земельної ділянки площею            
0,0393 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 1 "б", котедж 1. 

1.47. Гр. Харевич Петру Івановичу земельної ділянки площею   0,0282 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. І. Франка, 1 "б", котедж 2. 

1.48. Гр. Мателешко Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0266 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Перемоги, 56 «а». 
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1.49. Гр. Кіш Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0071 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Університетської. 

1.50. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки  площею            
0,0123 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
вул. Возз’єднання, б/н. 

1.51. Закарпатській обласній колегії адвокатів земельної ділянки площею 
0,0002 га для влаштування входу до власного магазину на пл. Театральній, 13. 

1.52. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу земельної ділянки            
площею 0,1412 га для будівництва і обслуговування інших будівель 
громадської забудови на Студентській набережній, 2 «а». 

1.53. Гр. Літак Галині Юріївні земельної ділянки площею 0,0039 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 55 прим. 103. 

1.54. Гр. Федака Михайлу Юрійовичу, гр. Федака Маріанні Іванівні 
земельної ділянки площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по пр. Свободи, 34/19. 

1.55. Гр. Сіладі Анжеліці Шандорівні земельної ділянки            
площею 0,0027 га під прибудовою до магазину непродовольчих товарів по            
пр. Свободи, 35/49. 

1.56. Гр. Солом’яному Максиму Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0013 га для влаштування входу до власного приміщення магазину по 
пр. Свободи, 35/1. 

1.57. Фізичній особі-підприємцю Степанцову Віктору Степановичу 
земельної ділянки площею 0,0890 га для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови по вул. Володимирській, 65 «а». 

1.58. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки             
площею 0,0808 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
Слов’янській набережній, 4. 

1.59. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по            
вул.  Минайській, 11. 

1.60. Гр. Покорба Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0050 га для входу у власну квартиру по пр. Свободи, 55/82.   

1.61. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки            
площею 0,0218 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по Слов’янській набережній, 21. 

1.62. Гр. Петровцій Андрію Андрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0175 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Мукачівській, 44. 

1.63. Гр. Гукасян Рузанні Хачіківні земельної ділянки             
площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Мукачівській, 44. 

1.64. Фізичній особі - підприємцю Скубенич Світлані Василівні земельної 
ділянки площею 0,4443 га для будівництва та обслуговування тенісних кортів 
по вул. І.Франка, 1. 
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1.65. Гр. Бронтерюку Петру Івановичу земельної ділянки площею         

0,0413 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка, 12. 

1.66. Гр. Китаєвій Оксані Сергіївні земельної ділянки             
площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шандора. 

1.67. Приватному підприємству мале приватне підприємство «Валентина» 
земельної ділянки площею 0,0100 га для обслуговування власного нерухомого 
майна по Київській набережній, 3. 

1.68. Приватному підприємству мале приватне підприємство «Валентина» 
земельної ділянки площею 0,0400 га для обслуговування власного нерухомого 
майна по Київській набережній, 4. 

1.69. Товариству з додатковою відповідальністю «Данко» земельної 
ділянки площею 0,9778 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Приладобудівників, 3. 

1.70. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автогаз» земельної 
ділянки  площею 0,2637 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Радіщева, 1 «а». 

1.71. Гр. Румянцеву Тарасу Анатолійовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для обслуговування об’єктів комерційного призначення по             
вул. Панаса Мирного, б/н. 

1.72. Приватному акціонерному товариству «Закарпатінтерпорт» 
земельної ділянки площею 0,2000 га для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145. 

1.73. Компанії «М Файненс» у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю земельної ділянки площею 0,0748 га для роздрібної торгівлі 
та комерційних послуг по вул. Волошина, 26. 

1.74. Гр. Мельник Віктору Федоровичу земельної ділянки площею          
0,0652 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній, 98. 

1.75. Гр. Кохан Катерині Федорівні земельної ділянки площею 0,0028 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 3 «а». 

1.76. Фізичній особі-підприємцю Філіповій Ганні Григорівні земельної 
ділянки площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
на пл. Корятовича, 33. 

1.77. Гр. Орос Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0045 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 40. 

1.78. Гр. Купаші Андріані Вікторівні земельної ділянки площею 0,0030 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/34. 

1.79. Товариству з обмеженою відповідальністю «Карен» земельної 
ділянки  площею 0,0534 га для обслуговування господарських будівель по             
вул. Кармелюка, 7. 
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2. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам -  підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних 
ділянок з подальшою передачею їх у власність:  

  
2.1. Гр. Рогаль Юстині Йосипівні земельної ділянки  площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по  вул. Коритнянській, 15. 
2.2. Гр. Горзо Іштвану Тіборовичу земельної ділянки площею 0,0614 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Руській, 34. 

2.3. Гр. Манайло-Приходько Вікторії Іванівні земельної ділянки площею 
0,0272 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 18. 

2.4. Гр. Лупич Діані Михайлівні земельної ділянки загальною площею 
0,0400 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Доманинській. 

2.5. Гр. Фальковському Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки  
площею 0,0419 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 63. 

2.6. Гр. Феделеш Магдалині Георгіївні земельної ділянки площею     
0,1539 га для ведення особистого селянського господарства по            
вул. Жатковича, 150. 

2.7. Гр. Штефаняк Віталію Івановичу земельної ділянки  площею      
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тімірязєва, б/н. 

2.8. Гр. Чернишеву Володимиру Микитовичу земельної ділянки площею 
0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 49. 

2.9. Гр. Дюгов Наталії Василівні земельної ділянки  площею 0,1690 га  
для ведення особистого селянського господарства по  вул. Жатковича, 126. 

2.10. Житлово-будівельному кооперативу «Зірка» земельної ділянки 
площею 1,1643 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Грушевського, 37. 

2.11. Гр. Лада Любові Василівні земельної ділянки площею 0,0359 га  для 
ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 262. 

2.12. Гр. Басараба Ганні Федорівні земельної ділянки  площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Собранецькій, 105 «в». 

2.13. Гр. Китаєвій Юліані Василівні земельної ділянки площею 0,0025 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Високій. 

2.14. Гр. Павлюлинцю Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого. 

2.15. Гр. Гук Ярославу Семеновичу земельної ділянки площею 0,0875 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Загорській. 
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2.16. Гр. Пантьо Ганні Василівні земельної ділянки  площею 0,0939 га  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Дендеші, 61. 

2.17. Релігійній громаді (Третя) Християнської Євангелійської церкви 
Живого Бога м. Ужгорода земельної ділянки площею 0,0732 га для будівництва 
та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по            
вул. Прикордонній, б/н. 

2.18. Гр. Кучерявому Артуру Васильовичу земельної ділянки площею 
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Богомольця, б/н. 

2.19. Гр. Ариштаєву Андрію Юрійовичу земельної ділянки площею            
0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сонячній, 24. 

2.20. Гр. Малеш Ганні Василівні земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Українській, 46. 

2.21. Гр. Личко Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0050 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 

2.22. Гр. Ткачовій Агнеті Михайлівні земельної ділянки площею 0,0643 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Українській, 46. 

2.23. Гр. Сарваш Йожефу Ференцовичу земельної ділянки площею   
0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Ф.Тихого, 13. 

2.24. Гр. Грежинцю Василю Михайловичу земельної ділянки площею 
118,17 кв.м. для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Ф.Тихого, 13 «а». 

2.25. Гр. Василечку Володимиру Юрійовичу земельної ділянки    площею 
0,0072 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н, 
гараж № 74. 

2.26. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку  
«Декабристів 43» земельної ділянки площею 1,4203 га для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Декабристів, 43. 

2.27. Гр. Попович Атіллі Георгійовичу земельної ділянки площею        
0,0890 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кримській, 16 «а». 

2.28. Гр. Кобаль Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,1677 га      
для ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 271. 

2.29. Гр. Павлич Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,0542 га      
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Солов’їній. 

2.30. Гр. Ярош Альоні Петрівні земельної ділянки площею 0,0926 га     
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Собранецькій, 171. 

2.31. Гр. Молнар Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,3156 га   
для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 182. 
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2.32. Гр. Данкуличу Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею       

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Швейцарській. 

2.33. Гр. Ковбелю Федіру Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Йокаї. 

2.34. Гр. Алексович Наталії Іванівні земельної ділянки  площею 0,0530 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Собранецькій, 119. 

2.35. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Газда-2015» 
земельної ділянки площею 0,5382 га для обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по пр. Свободи, 2. 

2.36. Гр. Малош Олені Олексіївні земельної ділянки площею 0,0440 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гвардійській, 25-38. 

2.37. Гр. Корсак Марії Вячеславівні земельної ділянки площею 0,0985 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Запорізькій, б/н. 

2.38. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки площею            
0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 53. 

2.39. Гр. Дубині Надії Павлівні земельної ділянки площею 0,0042 га       
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській (на території 
гаражного кооперативу «Політ»). 

2.40. Гр. Дубині Владиславу Вікторовичу земельної ділянки площею 
0,0043 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській            
(на території гаражного кооперативу «Політ»). 

2.41. Гр. Баник Наталії Вікторівні земельної ділянки    площею 0,0041 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Володимирській. 

2.42. Гр. Коваль Руслану Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській. 

2.43. Гр. Коваль Людмилі Іванівні земельної ділянки площею 0,0041 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській. 

2.44. Гр. Бабука Івану Івановичу земельної ділянки  площею 0,0041 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській. 

2.45. Гр. Олійник Інні Василівні земельної ділянки площею 0,0085 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Канальній. 

2.46. Гр. Товтіну Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 
0,0029 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, 
гараж поз. 39. 

2.47. Гр. Кондор Івану Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Панькевича, б/н, поз. 57. 
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2.48. Гр. Сагайдак Іштвану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0027 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,             
поз. 11. 

2.49. Гр. Тегзі Любомиру Івановичу земельної ділянки площею 0,0027 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 20. 

2.50. Гр. Капчаку Ігорю Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0020 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 4. 

2.51. Гр. Андрусю Олександру Олександровичу земельної ділянки             
площею 0,0081 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Анкудінова, 6 «а». 

2.52. Гр. Макар Тетяні Володимирівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Анкудінова, 6 «а». 

2.53. Гр. Добридень Аллі Володимирівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Анкудінова, 6 «а». 

2.54. Гр. Логіну Володимиру Мироновичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тімірязєва, б/н. 

2.55. Гр. Кучерявій Марії Дмитрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тімірязєва, б/н. 

2.56. Гр. Немеш Василю Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0101 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Чорновола, б/н. 

2.57. Гр. Качур Марії Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пр. Свободи. 

2.58. Гр. Підлипному Юрію Васильовичу земельної ділянки             
загальною площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Плеханова, 17. 

2.59. Гр. Папп Йосипу Йосиповичу земельної ділянки             
площею 0,0086 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Українській, 2/1 «а». 

2.60. Гр. Ражек Ользі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Доманинській, 245. 

2.61. Гр. Попович Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею   
0,0279 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 1 "б", котедж 3. 

2.62. Гр. Попович Ріхарду Ріхардовичу земельної ділянки площею   
0,0277 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 1 "б", котедж 4. 
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2.63. Гр. Варцабі Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Собранецькій, 26. 

2.64. Житлово-будівельному кооперативу «Восход» земельної ділянки 
площею 0,5844 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Перемоги, 157. 

 2.65. Гр. Ганулич Ельвірі Василівні земельної ділянки             
площею 0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 14 «а». 

2.66. Гр. Гниді Магдалині Павлівні земельної ділянки площею 0,0400 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Житомірській - вул. Лікарняної. 

2.67. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки площею            
0,0312 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Північній, 23. 

2.68. Гр. Ключковичу Мирославу Петровичу земельної ділянки загальною 
площею 0,0126 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Підградській, 7. 

2.69. Гр. Гузинець Оксані Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 39. 

2.70. Гр. Афанасьєвій Олесі Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Загорській, 11 «а». 

2.71. Гр. Фокіну Павлу Володимировичу земельної ділянки площею 
0,0012 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Л. Толстого, 7/3. 

2.72. Гр. Вересюку Віктору Степановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій. 

2.73. Гр. Логвінову Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Ольбрахта, б/н. 

2.74. Гр. Адамчуку Ігорю Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 7. 

2.75. Гр. Пап Наці Йосиповичу земельної ділянки площею            
0,0818 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Швабській, 32 «а». 

2.76. Гр. Крйока Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.77. Гр. Юско Світлані Андріївні земельної ділянки             
площею 0,0400 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Томчанія – вул. Підгорянки, б/н. 
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2.78. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку  «Мікс» 

земельної ділянки площею 0,4023 га для обслуговування багатоквартирної 
житлової забудови по вул. І Франка, 1 «в». 

2.79. Гр. Бемаку Михайлу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0600 га для ведення особистого селянського господарства по            
вул. Загорській, 131 «а».  

2.80. Гр. Фазекаш Михайлу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 60. 

2.81. Гр. Левіта Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0043 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. І.Франка, б/н. 

2.82. Гр. Борис Мирославі Йосифівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Баб'яка, б/н. 

2.83. Гр. Товтик Наталії Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0716 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 98. 

2.84. Гр. Гала Євгену Євгеновичу земельної ділянки  площею 0,0018 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Фогорашія, поз. 19. 

2.85. Гр. Чундак Марині Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 43. 

2.86. Гр. Трофіменковій Людмилі Петрівні земельної ділянки            
площею 0,0044 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Богомольця, б/н. 

2.87. Гр. Пилип Юлії Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.88. Гр. Юрику Олегу Івановичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському. 

2.89. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0031 
га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській. 

2.90. Буксар Рудольфу Рудольфовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

2.91. Гр. Гомбош Артуру Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.92. Гр. Лавкай Антоніні Антоніївні земельної ділянки             
площею 0,0592 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єрмака, 54. 

2.93. Гр. Скалінчак Михайлу Іржійовичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 75. 
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2.94. Гр. Скалінчак Михайлу Іржійовичу земельної ділянки площею            

0,0368 га для ведення садівництва по вул. Гагаріна, 75. 
2.95. Гр. Васков Андрію Андрійовичу земельної ділянки             

площею 0,0925 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 82. 

2.96. Гр. Горняк Йосифу Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 239. 

2.97. Гр. Лошак Діані Євгенівні земельної ділянки площею 0,0900 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Федаки. 

2.98. Гр. Гомада Володимиру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Краснодонців, 8. 

2.99. Гр. Семенчук Валентині Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0900 га під торговим комплексом та для його обслуговування по            
вул. Щедріна, 36 «а» зі зміною конфігурації без зміни площі. 

2.100. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 37. 

2.101. Гр. Гедеш Георгію Михайловичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 17. 

2.102. Гр. Соханич Магді Юріївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Високій,5 (вул. Горянської Ротонди, 5). 

2.103. Гр. Соханич Івану Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0865 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Високій,5 (вул. Горянської Ротонди, 5). 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну 
часткову власність:  

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

земельної ділянки площею 0,0407 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Перемоги (вул. Капушанська), 18/3. 
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4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:    

 
4.1. Управлінню Закарпатської Єпархії Української Православної церкви 

Київського Патріархату земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в районі            
вул. Грибоєдова. 

4.2. Українському Державному підприємству поштового зв’язку 
«Укрпошта» земельної ділянки площею 0,0110 га для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд об’єктів поштового зв’язку на            
пл. Кирила і Мефодія, 4. 

4.3. Ужгородському міському пологовому будинку земельної ділянки 
площею 1,2451 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 «б». 

4.4. Чопському прикордонному загону (військовій частині 1493) 
Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України 
земельної ділянки площею 0,0060 га для обслуговування поста технічного 
спостереження в районі кварталу ім. Ярослава Мудрого. 

4.5. Ужгородському міському територіальному центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та соціального 
захисту населення Ужгородської міської ради земельної ділянки площею         
0,4800 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги по вул. Благоєва, 10 «б». 

4.6. Комунальному закладу «Обласний госпіталь ветеранів війни» 
земельної ділянки загальною площею 0,3121 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги по  
вул. Л. Толстого, 13. 

 
5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Департаменту міського господарства Ужгородської міської 
ради загальною площею 3,7484 га по вул. Верховинській, Берегівській, 
Виноградівській, Північній, Т.Ромжі, Золотистій, Австрійській та пров. Сестер 
Василіанок, Вербному, Юнатському з подальшою реєстрацією права 
комунальної власності.    

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
 
 
Міський голова                                                                               Б. Андріїв 
 


