
  

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                        Ужгород                                         № 1990 

                

           

Про надання та відмову у наданні  

дозволів на розробку проєктів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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 дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.1. Гр. Федорнак Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0078 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 63. 

1.2. Гр. Рудюк Юліані Яношівні земельної ділянки площею 0,1230 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Горянської 

Ротонди. 

1.3. Гр. Сімйон Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор». 

1.4. Гр. Дорі Вячеславу Мирославовичу земельної ділянки площею              

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 

1.5. Гр. Покальчуку Тарас-Григорію Олеговичу  земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 

1.6. Гр. Лесняк Ользі Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 



1.7. Гр. Кукарека Катерині Сергіївні земельної ділянки площею                       

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 

1.8. Гр. Першин Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 

1.9. Гр. Васічкіну Віталію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж                       

№ 3  по вул. Олександра Бородіна, б/н. 

1.10. Гр. Стружкіній Ользі Юріївні земельної ділянки площею 0,0022 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж                       

№ 19  по вул. Олександра Бородіна, б/н. 

1.11. Гр. Багрій Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж                       

№ 7  по вул. Олександра Бородіна, б/н. 

1.12. Гр. Калинич Олені Василівні земельної ділянки площею 0,0884 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Музичної, мкрн. «Саксаганського».  

1.13. Гр. Когутич Оксані Михайлівні земельної ділянки площею                 

0,1600 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Юрія Гагаріна, 114. 

1.14. Гр. Мегела Василю Івановичу земельної ділянки площею                 

0,3514 га для ведення особистого селянського господарства                                         

по пров. Підвальному, 28. 

1.15. Гр. Данило Василю Миколайовичу земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,         

АГК «Метеор». 

1.16. Гр. Мачулка Ярині Володимирівні земельної ділянки площею                         

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,                              

АГК «Метеор». 

1.17. Гр. Цугорка Віктору Ярославовичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,         

АГК «Метеор». 

1.18. Гр. Шеверя Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,                           

АГК «Метеор». 

1.19. Гр. Гайдамак Тетяні Мар’янівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,                           

АГК «Метеор». 

1.20. Гр. Сіра Евеліні Олександрівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,                           

АГК «Метеор». 

1.21. Гр. Ступак Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0168 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Будителів, 9. 



1.22. Гр. Федор Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею                 

0,0400 га для ведення особистого селянського господарства  по вул. Юрія 

Гагаріна, 173. 

1.23. Гр. Калітіч Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 12. 

1.24. Гр. Бандура Маргариті Василівні земельної ділянки площею                 

0,1271 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 118. 

1.25. Гр. Клайзнер Ганні Йосипівні земельної ділянки площею 0,1596 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Горянській. 

1.26. Гр. Похожаєвій Ользі Василівні земельної ділянки площею 0,0123 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Августина Волошина, 43/10.                                    

1.27. Гр. Мансвєтовій Олесі Михайлівні земельної ділянки площею               

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК 

«Метеор», поз. 209. 

1.28. Гр. Маркович Владиславу Михайловичу земельної ділянки площею          

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,         

АГК «Метеор», поз. 195. 

1.29. Гр. Івашкович Маріанні Зденеківні земельної ділянки площею          

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК 

«Метеор», поз. 40. 

1.30. Гр. Дідик Петру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК 

«Метеор», поз. 196. 

1.31. Гр. Гайдамак Дмитру Леонідовичу земельної ділянки площею                

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК 

«Метеор», поз. 251. 

1.32. Гр. Кукарека Станіславу Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н,              

поз. 199. 

1.33. Гр. Вачиля Надії Семенівні земельної ділянки площею 0,0027 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, ГО «Енерго», 

поз. 2. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

2.1. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площею  0,0053 га (діл. № 1), площею 0,0031 га (діл. 2) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії у м. Ужгороді (в межах 

населеного пункту). 



2.2. Підприємству споживчої кооперації «Ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки» земельної ділянки площею 0,3431 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273. 

2.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0034 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Лісової. 

2.4. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0017 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Івана Маргітича. 

2.5. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0044 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Кошицької. 

2.6. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0022 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Кошицької. 

2.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0039 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Василя Стефаника. 

2.8. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0023 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Івана Шишкіна. 

2.9. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0025 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі площі Народної. 

2.10. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0024 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Шкільної. 

2.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0032 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Дравецької. 



2.12. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0053 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Сріблястої. 

2.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0160 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Андрія Новака. 

2.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0052 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі Слов’янської набережної. 

2.15. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0081 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Швабської. 

2.16. Гр. Криваничу Валерію Дмитровичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення (кадастровий номер 2110100000:01:001:0281) площею 

0,0312 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Олександра Митрака, б/н. 

2.17. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні земельної ділянки площею                      

0,0083 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Швабській, 5. 

2.18. Гр. Леміш Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею                      

0,0140 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 47. 

2.19. Гр. Касинець Ганні Федорівні земельної ділянки площею                      

0,0590 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Юрія Гагаріна, 36. 

2.20. Колективному підприємству «Виробничо-торгове підприємство 

КООП Ужгород Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею                      

0,9290 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Юрія Гагаріна, 36. 

2.21. Гр. Негря Богдану Петровичу земельної ділянки площею 0,0190 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Північній. 

2.22. Гр. Дзюба Олександру Олеговичу земельної ділянки площею              

0,0235 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                   

вул. Капушанській, 3/4.  

2.23. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0128 га для розміщення, будівництва, експлуатації 



та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по                         

вул. Романа Шухевича, 10 «в». 

2.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0033 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по                         

вул. Собранецькій, 96 «а». 

2.25. Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатська будівельна 

компанія» зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,3511 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Возз’єднання. 

2.26. Гр. Платонову Дмитру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0136 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 62 «б». 

2.27. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн-Технік 

Україна» земельної ділянки площею 0,4900 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Радищева, 1. 

2.28. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАНЦЕЛЯРКА» 

земельної ділянки площею 0,1300 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням 

прибутку) по вул. Українській, 16. 

2.29. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0128 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Вілмоша Ковача, 13 «в». 

2.30. Гр. Малець Надії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0634 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 10. 

2.31. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пластіком Ужгород» 

земельної ділянки площею 0,3369 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. 8-го Березня. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:   

3.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Ф.Тихого 9» земельної ділянки площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека 

Тіхого, 9. 

3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Сакура-7» 

земельної ділянки площею 0,1308 га для будівництва та обслуговування 



багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Братів 

Бращайків, 7. 

3.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЕКСПРЕС-

63» земельної ділянки площею 0,2806 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                  

вул. Володимирській, 63. 

3.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Добрий дім 31» земельної ділянки площею 0,2900 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по пр. Свободи, 31. 

3.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку               

«Керченська, 4» земельної ділянки площею 0,1530 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Керченській, 4. 

3.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Православна Набережна, 8» земельної ділянки площею 0,0684 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку та 

прилеглої території по Православній набережній, 8. 

3.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Лавандовий двір» земельної ділянки площею 0,1581 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Олександра Капуша (І. Мондока), 31. 

3.8. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Собранецька, 35» земельної ділянки площею 0,1565 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Собранецькій, 35. 

3.9. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки площею 0,1028 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Юрія Гойди, 4. 

3.10. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Універсам 

Минайська 15» земельної ділянки площею 0,5538 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Минайській, 15. 

 

4.  Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності: 

4.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 0,0200 га для проїзду загального користування по 

вул. Бічній. 

4.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 0,0413 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів громадської забудови по вул. Антоніна Дворжака, 49. 

4.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок площами 0,2013 га та 0,1287 га під тимчасовими металевими 

гаражами по вул. Володимирській. 



4.4. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування 

паркінгів та автостоянок по вул. Миколи Бобяка. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну часткову власність 

в рівних долях по ½ кожному:    

5.1. Гр. Вукстич Івану Івановичу та гр. Синько Ганні Михайлівні земельної 

ділянки площею 0,0157 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла Глінки, 18.                            

5.2. Гр. Оверчук Мирославі Михайлівні та гр. Феделеш Вікторії Павлівні 

земельної ділянки площею 0,0983 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                    

Гагаріна, 103. 

 

6. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

6.1. Гр. Костан Богдані Іванівні земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, поз. 201, у зв’язку 

з відсутністю документів на нерухоме майно. 

6.2. Гр. Ганчак Марті Іванівні земельної ділянки площею 0,0649 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколи Лелекача (неподалік вул. Стефаника) - відповідно до 

діючого рішення міської ради щодо  мораторію на виділення вільних земельних 

ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

6.3. Гр. Совга Олександру Васильовичу земельної ділянки площею                  

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 

АГК «Жигулі», поз. 197 - у зв’язку з відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

6.4. Гр. Дідик Валентині Сергіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській - відповідно до діючого рішення міської ради щодо  

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

6.5. Гр. Дідик Крістіні Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській - відповідно до діючого рішення міської ради щодо  

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

6.6. Гр. Лебович Володимиру Мошковичу земельної ділянки площею 

0,0388 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Івана 

Панькевича, 71 - відповідно до діючого рішення міської ради щодо  мораторію 

на виділення вільних земельних ділянок. 

6.7. Гр. Стиничу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд по Слов’янській набережній, оскільки земельна ділянка реалізована 

через аукціон. 

6.8. Гр. Гапак Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею               

0,0031 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича,  

ГО «Енерго», гараж № 54, у зв’язку з відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

6.9. Гр. Примич Дюлію Івановичу земельної ділянки площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва по вул. Буковій на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – згідно детального плану територія позначена 

як спортивний майданчик, тому її виділення суперечить містобудівній 

документації. 

6.10. Гр. Примич Дюлію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковій на підставі висновку управління містобудування та 

архітектури – згідно детального плану територія позначена як спортивний 

майданчик, тому її виділення суперечить містобудівній документації. 

6.11. Гр. Примич Ганні Михайлівні  земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковій на підставі висновку управління містобудування та 

архітектури – згідно детального плану територія позначена як спортивний 

майданчик, тому її виділення суперечить містобудівній документації. 

6.12. Гр. Примич Ганні Михайлівні  земельної ділянки площею 0,1200 га 

для індивідуального садівництва по вул. Буковій на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – згідно детального плану територія 

позначена як спортивний майданчик, тому її виділення суперечить 

містобудівній документації. 

6.13. Гр. Рішко Ярославі Ярославівні земельної ділянки площею 0,0953 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Зоряному (мкрн. Червениця) - відповідно до діючого рішення 

міської ради щодо мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

6.14. Гр. Ганчак Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд неподалік вул. Іспанської, поз. 15 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – ділянка знаходиться в зоні злітної смуги 

аеродрому, де будь-яка забудова заборонена. 

6.15. Гр. Бріла Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                  

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана 

Дендеші, 87 «а» на підставі висновку управління містобудування та архітектури 

– в межах міста непередбачено розміщення територій для ведення особистого 

селянського та фермерського господарства. 

6.16. Гр. Шебестян Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Блистіва 



(Краснодонців) на підставі висновку управління містобудування та архітектури 

– земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

6.17. Гр. Мегела Василю Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,0065 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «4»,                     

поз. 65 по вул. Гвардійській, 32 «а», у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

6.18. Гр. Шимон Галині Василівні земельної ділянки площею                   

0,0062 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «В»,                     

поз. 76 по вул. Гвардійській, 32 «а», у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

6.19. Гр. Дюрик Оксані Романівні земельної ділянки площею                   

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, поз. 116, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

6.20. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею                   

0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «В»,                     

поз. 68 по вул. Гвардійській, 32 «а», у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

6.21. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею                   

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «Д»,                     

поз. 62 по вул. Гвардійській, 32 «а», у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

6.22. Гр. Касарда Любові Шандорівні земельної ділянки площею                 

0,0022 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Глибокій, 4 на підставі висновку управління містобудування та архітектури 

– земельна ділянка знаходиться в червоних лініях вул. Глибокої та відповідно 

ДБН не передбачає в межах міста територій для ведення особистого 

селянського господарства та фермерського господарства. 

6.23. Гр. Любка Андрію Степановичу земельної ділянки площею                 

0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Джерельної на підставі статті 121 

Земельного кодексу України. 

6.24. Гр. Ковач Маргариті Василівні земельної ділянки площею                      

0,0011 га для влаштування входу до власного приміщення по                                            

вул. Капітульній, 31, у зв’язку з відсутністю нерухомого майна. 

6.25. Фізичній особі-підприємцю Сокаль Любові Миколаївні земельної 

ділянки площею 0,0081 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Іштвана Сечені, 35, у зв’язку з відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

6.26. Гр. Піпаш Тамарі Василівні земельної ділянки площею                      

0,0059 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

пр. Свободи, 31/2, у зв’язку із скаргою мешканців ОСББ «Добрий дім». 

6.27. Фізичній особі-підприємцю Суботі Оксані Іванівні земельної ділянки 

площею 0,0071 га для будівництва кав’ярні по вул. Собранецькій - відповідно 

до діючого рішення міської ради щодо  мораторію на виділення вільних 

земельних ділянок. 



6.28. Релігійній організації релігійна громада Української Автокефальної 

Православної Церкви парафії на честь Воскресіння Христового в м. Ужгород 

Закарпатської області земельної ділянки площею 0,0900 га під будівництво 

храму на площі Богдана Хмельницького на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – згідно генерального плану міста, територія, на 

якій позначене місце бажаного розміщення храму, відноситься до зелених 

насаджень загального користування. 

6.29. Гр. Горват Мирону Емеріховичу, гр. Горват Ірині Іванівні,                         

гр. Янкевич Каріні Миронівні земельної ділянки площею 0,5330 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 229 – відповідно 

до статті 89 Земельного кодексу України. 

6.30. Гр. Гапак Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у м. Ужгород (в районі вул. Собранецької згідно з графічними 

матеріалами) на підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних 

ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

6.31. Гр. Миронову Юрію Сергійовичу земельної ділянки площею                 

0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови та у зв’язку із зайнятістю зазначеної земельної ділянки. 

6.32. Гр. Малчак Ользі Юліївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній, 28 «а», у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

6.33. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0106 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по                         

вул. Собранецькій, 146 «г», оскільки зазначена земельна ділянка є приватною 

власністю. 

6.34. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,1900 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                   

вул. Олександра Радищева, 1 «О» зі зміною цільового призначення відповідно 

до зауважень управління містобудування та архітектури – у зв’язку з 

невідповідністю містобудівній документації. 

6.35. Гр. Борисовій Тетяні Олександрівні земельної ділянки площею             

0,0023 га для будівництва та обслуговування офісних приміщень по                                 

пр. Свободи, 61/23, оскільки невідповідність заяви до документів на нерухоме 

майно. 

6.36. Гр. Челленяк Андрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0138 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Степана Добоша, 21 «а», оскільки на земельній ділянці 

відсутнє нерухоме майно. 



6.37. Гр. Лукач Вероніці Іванівні земельної ділянки площею 0,0570 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 112, у 

зв’язку із відсутністю обліку за будинковолодінням. 

6.38. Гр. Кіщак Юлію Юлійовичу земельної ділянки площею 0,0460 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Лісній, 28 «а», у зв’язку із 

відсутністю обліку за будинковолодінням. 

6.39. Гр. Мелень Лесі Ярославівні земельної ділянки площею                   

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «3»,                     

поз. 4 по вул. Гвардійській, 32 «а», оскільки відсутні документи на нерухоме 

майно. 

6.40. Гр. Вейкай Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1260 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській, 141 -  

відповідно до діючого рішення міської ради щодо мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

6.41. Гр. Цигика Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1230 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській, 139 - 

відповідно до діючого рішення міської ради щодо мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

6.42. Гр. Корольчуку Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Дмитра 

Климпуша - відповідно до діючого рішення міської ради щодо мораторію на 

виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

6.43. Гр. Лагоцькій Марії Вікторівні земельної ділянки площею                   

0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «13»,                     

поз. 32 по вул. Гвардійській, 32 «а», оскільки відсутні документи на нерухоме 

майно.   

6.44. Гр. Іванову Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Бейкешчобо, поз. 201 - відповідно до 

діючого рішення міської ради щодо мораторію на виділення вільних земельних 

ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

6.45. Гр. Путраш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею       

0,0129 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.  Міклоша 

Берчені, 86, оскільки відсутні документи на нерухоме майно. 

6.46. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0044 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії на 

пл. Поштовій (КТП № 185), оскільки сформована ділянка комунальної 

власності для обслуговування адміністративних будівель. 

6.47. Гр. Калочай Аттілі Аттіловичу земельної ділянки площею 0,0087 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ 

«Політ», ряд 4, поз. 21, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 



6.48. Гр. Арбатовій Анні Сергіївні земельної ділянки площею 0,0563 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній, у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

6.49. Гр. Басараб Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею              

0,0306 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лікарняній, у зв’язку із діючим 

мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


