
 

 

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 Фаркаш Людмилі Адамівні земельної 

ділянки площею 0,0106 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на пл. Пушкіна, 3/3. 

1.2. Гр. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки                                 

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

вул. Залізничній, 3 «а». 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Скубенич Світлані Василівні земельної 

ділянки площею 0,3924 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту по вул. І. Франка, 1. 

1.4. Гр. Вакулич Еріці Іванівні земельної ділянки                                 

площею 0,0018 га для добудови балкону до власної квартири  по                                

вул.  Заньковецької, 21/82. 

1.5. Закарпатській обласній колегії адвокатів земельної ділянки площею 

0,0002 га для влаштування входу до власного офісу на пл. Театральній, 13. 
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1.6. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0271 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Божук, б/н. 

1.7. Гр. Курах Ірині Андріївні, гр. Жук Наталії Іванівні та                            

гр. Жук Назарію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0300 га для 

будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Богомольця, 18/ 22. 

1.8. Фізичній особі-підприємцю Ярошович Миколі Івановичу земельної 

ділянки площею 0,6398 га для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної інфраструктури по вул. Тельмана. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Підзамок» 

земельної ділянки  площею 0,0635 га для обслуговування власних нежитлових 

об’єктів нерухомого майна по вул. Підградській, 42.   

1.10. Фізичній особі-підприємцю Беть Марії Дмитрівні земельної ділянки 

площею 0,0062 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            

вул. Можайського, 5. 

1.11. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 11. 

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Автогаз» 

земельної ділянки  площею 0,2637 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Радіщева, 1 «а». 

1.13. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки  площею                 

0,0123 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Возз’єднання, б/н. 

1.14. Гр. Грабар Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,4580 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Собранецькій, 158.  

1.15. Фізичній особі - підприємцю Зоріній Ользі Вікторівні земельної 

ділянки площею 0,0034 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по  пр. Свободи, 35/51. 

1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗІ» земельної ділянки  

площею 0,0035 га для будівництва та обслуговування аптеки по                                    

вул. Грушевського, 63. 

1.17. Фізичній особі-підприємцю Покорбі Ганні Василівні земельної 

ділянки площею 0,8843 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Грушевського, 4 «а». 

1.18. Гр. Писанчина – Пушавер Олесі Богданівні земельної ділянки                                 

площею 0,0087 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по            

вул.  Минайській, 16 «а». 

1.19. Гр. Михайлишину Руслану Ярославовичу земельної ділянки площею 

0,0022 га для обслуговування салону - перукарні по пр. Свободи, 45 прим. 49. 

1.20. Фізичній особі-підприємцю Мелкумян Арсену Суреновичу 

земельної ділянки площею 0,0405 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів інженерних інфраструктур по  вул. Минайській, 37. 
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1.21. Фізичній особі-підприємцю Мелкумян Арсену Суреновичу 

земельної ділянки площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів інженерних інфраструктур по  вул. Руданського. 

1.22. Гр. Маслянка Наталії Василівні земельної ділянки площею              

0,0028 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

пр. Свободи, 29/17. 

1.23. Гр. Копча Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0571 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Радіщева, 1. 

1.24. Гр. Шейдик Кароліні Артурівні, гр. Шейдик Артуру Артуровичу 

земельної ділянки площею 0,1060 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по  вул. Бородіна, 21. 

1.25. Автогаражному кооперативу «Дружба» земельної ділянки площею 

1,5200 га для обслуговування гаражного кооперативу «Дружба» по                           

вул. Богомольця. 

1.26. Гр. Балашовій Галині Вікторівні земельної ділянки                                 

площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                

пр. Свободи, 34/19 «а». 

1.27. Гр. Криваничу Валерію Дмитровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0326 га для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної 

інфраструктури по вул. Митрака. 

1.28. Гр. Немеш Василю Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0591 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по пр. Свободи, 30 «а». 

 

 

 

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. Головачко Вікторії Володимирівні земельної ділянки площею 

0,3173 га для ведення особистого селянського господарства по                                           

вул. Жатковича, 36. 

2.2. Гр. Жменяк Єлизаветі Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,2007 га для ведення особистого селянського господарства по                  

вул. Гагаріна, 202. 

2.3. Гр. Іванюті Михайлу Геннадійовичу  земельної ділянки                                 

площею 0,0193 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Л. Толстого, 8/6. 

2.4. Гр. Попович Мілану Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0867 га для ведення особистого селянського господарства по                     

вул. Доманинській, 191. 

2.5. Гр. Романиченко Катерині Миколаївні земельної ділянки                                 

площею 0,0233 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Достоєвського, 7. 
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2.6. Гр. Король Вірі Юріївні земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Щедріна, 39. 

2.7. Гр. Пензеник Євгену Федоровичу земельної ділянки площею             

0,0038 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, поз. 81. 

2.8. Гр. Дерев’янчук Володимиру Вікторовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Анкудінова, 31. 

2.9. Гр. Волохович Єлизаветі Іванівні земельної ділянки                                

площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

2.10. Гр. Бардин Марії Олексіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньковській. 

2.11. Гр. Мельниченку Сергію Анатолійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

2.12. Гр. Шабан Галині Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньковській. 

2.13. Обслуговуючому кооперативу «Сторожницький» по експлуатації 

гаражів земельної ділянки площею 0,4400 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Чорновола, 5.  

2.14. Гр. Овсепян Кристині Адіківні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.15. Гр. Лавкай Ельвірі Людвиківні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.16. Гр. Лийзі Мирону Васильовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.17. Гр. Логіну Василю Дмитровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0865 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.18. Гр. Рабош Альоні Олександрівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.19. Гр. Рабош Альоні Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0784 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.20. Гр. Гопчак Михайлу Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковської (вул. Тюльпанова). 
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2.21. Гр. Гануличу Михайлу Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. С. Разіна, 13. 

2.22. Гр. Звурській Надії Луківні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Мічуріна, 46. 

2.23. Гр. Малюк Магдалині Юріївні  земельної ділянки                                 

площею 0,0610 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тисянській, 22. 

2.24. Гр. Яцута Яні Юріївні  земельної ділянки площею 0,0300 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Пархоменко, 7. 

2.25. Гр. Сливка Василю Івановичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для городництва в районі вул. Єньковської. 

2.26. Гр. Ронай Марії Людвиківні земельної ділянки                                 

площею 0,0039 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Закарпатській, 25 «а». 

2.27. Гр. Прокопенко-Шолтес Світлані Володимирівні земельної ділянки                                

площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                       

вул. Павловича, 16. 

2.28. Гр. Томчані Василю Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,1570 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Томчанія, 34. 

2.29. Гр. Павлюлинець Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мкрн. Стефаника вул. Черемшини-

Мистецька. 

2.30. 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. 

2.31. Гр. Лукей Луці Лукичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Можайського, 9. 

2.32. Гр. Зелді Ірині Антонівні земельної ділянки площею 0,0891 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Підградській.  

2.33. Гр. Немеш Петру Федоровичу земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. Фединця, 14 «а» гараж літ. «б». 

2.34. Гр. Чобаль Марії Петрівні земельної ділянки площею                      

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, б/н. 

2.35. Гр. Дюгов Наталії Василівні земельної ділянки  площею 0,1690 га 

для ведення особистого селянського господарства по  вул. Жатковича, 126. 

2.36. Гр. Феделеш Магдалині Георгіївні земельної ділянки площею  

0,1539 га для ведення особистого селянського господарства по                                

вул. Жатковича, 150. 
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2.37. Гр. Лада Любові Василівні земельної ділянки   площею 0,0359 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 262. 

2.38. Гр. Борис Мирославі Йосифівні земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Баб'яка, б/н. 

2.39. Гр. Ковбель Федіру Миколайовичу земельної ділянки                                

площею 0,0055 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Йокаї. 

2.40. Гр. Тегза Любомиру Івановичу земельної ділянки площею                 

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                    

поз. 20. 

2.41. Гр. Капчак Ігорю Дмитровичу земельної ділянки площею                      

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                   

поз. 4. 

2.42.  Гр. Лялько Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 16.  

2.43.  Гр. Олеськів Ользі Петрівні земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 9.  

2.44.  Гр. Бауєр Людмилі Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 25.  

2.45. Гр. Бокшан Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 42.   

2.46.  Гр. Зан Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 5.  

2.47. Гр. Карбованцю Василю Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                    

поз. 7. 

2.48.  Гр. Дьоміну Володимиру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,               

поз. 15. 

2.49.  Гр. Митровці Марті Михайлівні земельної ділянки площею 0,0027 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 27.  

2.50. Гр. Куцубей Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0028 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 10.  

2.51. Гр. Агафоновій Вікторії Арпадівні земельної ділянки площею             

0,0034 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 21. 

2.52. Гр. Кицулі Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 23.  

2.53. Гр. Кісюк Володимиру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 36. 

2.54. Гр. Мороко Аркадію Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 26. 
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2.55. Гр. Тинкалюку Юрію Андрійовичу земельної ділянки 

площею 0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, 

б/н,                 поз. 19. 

2.56. Гр. Калютичу Віктору Никифоровичу земельної ділянки площею 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 14. 

2.57.  Гр. Жихареву Станіславу Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 22. 

2.58.  Гр. Юско Арпаду Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Столетова, б/н,  поз. 9. 

2.59. Гр. Ковальову Іллі Васильовичу земельної ділянки площею 0,0098 га 

для будівництва індивідуальних гаражів на наб. Незалежності, 10. 

2.60. Гр. Бережному Андрію Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Корзо, 7. 

2.61. Гр. Бабич Надії Дем'янівні земельної ділянки                                       

площею 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства по                  

вул. Слави, 69. 

2.62. Гр. Хайрутдінову Едгарду Олександровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0937 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Карпатській. 

 

3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну сумісну 

власність:  
 

3.1. Гр. Іван Любові Степанівні, гр. Тромпак Вікентію Степановичу 

земельної ділянки площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Декабристів, 21. 

 

4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 

користування:    
 

4.1. Ужгородському Хрестовоздвиженському Греко-Католицькому 

Кафедральному собору земельної ділянки площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування будівель релігійних організацій по вул. Грибоєдова                          

(на території ЦМКЛ). 

4.2. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Тепла Оселя» 

земельної ділянки площею 0,4553 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Тельмана. 

4.3. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку             

«Польова-18» земельної ділянки площею 0,3000 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Польовій, 18. 
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4.4. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «КУБІК» 

земельної ділянки площею 0,0339 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку на пл. Корятовича, 21. 

 

5. Надати дозвіл Департаменту міського господарства на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення наступних земельних ділянок з 

подальшою реєстрацією їх в комунальну власність: 

 

- площею 1,2511 га по вул. Корятовича; 

- площею 2,6882 га по Набережній Незалежності; 

- площею  0,7290 га по вул. Волошина; 

- площею 0,3241 га по вул. Євгена Фенцика; 

- площею 0,7841 га по вул. Корзо; 

- площею 0,4394 га на пл. Театральній; 

- площею 3,0109 га на пл. Ш. Петефі.  

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Б. Андріїв 


