
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2069 

 

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. Шеверя Еріці Омелянівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

поз. 124. 

1.2. Гр. Войтковському Ігорю Олександровичу земельної ділянки площею 

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

«Метеор», поз. 223. 

1.3. Гр. Шикула Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

«Метеор», поз. 227. 

1.4. Гр. Семаль Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

поз. 191. 

1.5. Гр. Шандор Олександрі Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

«Метеор». 



1.6. Гр. Мільо Ірині Степанівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

поз. 156. 

1.7. Гр. Гаврилешко Любові Петрівні земельної ділянки площею 0,0560 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія                    

Жатковича, 146. 

1.8. Гр. Штрба Елеонорі Михайлівні земельної ділянки площею 0,3000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 128. 

1.9. Гр. Бага Орисі Миколаївні земельної ділянки площею 0,1800 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 132. 

1.10. Гр. Троїцькій Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака - Артемовського, 

АГК «Чайка», гараж № 101, ран. 97. 

1.11. Гр. Фалес Костянтину Павловичу земельної ділянки площею                  

0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача 

(Белінського), АГК «Білочка», гараж № 8. 

1.12. Гр. Бокоч Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0470 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній, 43. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

2.1. Гр. Зайцевій Ользі Василівні та гр. Букреєвій Оксані Володимирівні 

земельної ділянки площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по  вул. Льва Толстого, 46. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Золмат» земельної 

ділянки площею 0,0007 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерних інфраструктур на пл. Шандора Петефі, 6. 

2.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0042 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Юрія Жатковича (КТП № 198). 

2.4. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

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

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

районі вул. Юрія Нікітіна (КТП № 315). 

2.5. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

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

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

районі вул. Юрія Гагаріна (КТП № 199). 

2.6. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0031 для розміщення, будівництва, експлуатації 



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

районі вул. Тараса Шевченка (КТП № 297). 

2.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0037 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Замкові сходи (КТП № 274). 

2.8. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

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

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

вул. Оноківської (КТП № 196). 

2.9. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0054 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Поліни Осипенко (КТП № 116). 

2.10. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0079 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Електрозаводської (КТП № 317). 

2.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. 8-го Березня. 

2.12. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площами 0,0016 га та 0,0016 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії в районі вул. Електрозаводської. 

2.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площами 0,0017 га, 0,0016 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

енергії в районі вул. Новодоманинської. 

2.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площами 0,0012 га та 0,0009 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії в районі вул. Новодоманинської. 

2.15. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площами 0,0100 га та 0,0135 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії в районі вул. Новодоманинської. 



2.16. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площами 0,0019 га та 0,0017 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії в районі вул. Новодоманинської. 

2.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площами 0,0006 га та 0,0006 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії в районі вул. 8-го Березня. 

2.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0070 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. 8-го Березня. 

2.19. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. 8-го Березня. 

2.20. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. 8-го Березня. 

2.21. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. 8-го Березня. 

2.22. 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 вул. Андрія Палая (Тельмана). 

2.23. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ужагромікс» земельної 

ділянки площею 1,7690 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Загорській, 51 зі зміною цільового призначення. 

2.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0075 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  в районі вул. Ярославської. 

2.25. Гр. Палапі Борису Михайловичу земельної ділянки площею 0,1890 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по                      

вул. Кошицькій, 30. 

2.26. Гр. Дудурич Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,2071 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 



споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Юрія Нікітіна, 3. 

2.27. Гр. Дідичину Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,0070 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Олександра  

Фединця, 12. 

2.28. Гр. Гулянич Мар’яні Дюлівні земельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Михайла Лучкая, 14. 

 

3.  Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності: 

- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 0,3601 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту по вул. Ужанській зі зміною цільового 

призначення. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:   

4.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«БЛАГОУСТРІЙ» земельної ділянки площею 0,2004 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека 

Тіхого, 13. 

4.2. Комунальному некомерційному підприємству «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної 

ради земельної ділянки площею 0,9300 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по                                     

вул. Собранецькій, 154. 

4.3. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки площею 

10,4433 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води) в районі вул. Загорської – Єньківської. 

4.4. Релігійній Греко-Католицькій громаді «Покрова Пресвятої 

Богородиці» м. Ужгород земельної ділянки площею 0,4480 га для будівництва 

та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по                      

пров. Музейному, б/н. 

 

5. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

5.1. Гр. Галай Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Янтарної, на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури – ділянка розміщена на території по якій проходить вул. Янтарна 

і не відповідає ДПТ. 



5.2. Гр. Хайрутдіновій Оксані Павлівні земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, розташовану поряд з вул. Гвардійською та     

вул. Єньківською, відповідно до діючого рішення міської ради щодо  

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

5.3. Гр. Хайрутдінову Олександру Ільгамовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, розташовану поряд з вул. Гвардійською та  

вул. Єньківською, відповідно до діючого рішення міської ради щодо  

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

5.4. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею                    

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд «Д», поз. 62 у зв’язку з відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.5. Гр. Шимон Галині Василівні земельної ділянки площею 0,0062 га для 

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

ряд «В», поз. 76 у зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.6. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею 0,0050 га для 

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

ряд «В», поз. 68 у зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.7. Гр. Петканич Ользі Федорівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, розташованої на території м. Ужгород, оскільки на дану земельну 

ділянку зареєстровано діючий договір оренди. 

5.8. Гр. Топорович Тетяні Тарасівні земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Літній, відповідно до діючого рішення 

міської ради щодо  мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

5.9. Гр. Форос Івану Вікторовичу земельної ділянки площею  0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Літній, відповідно до діючого рішення міської ради щодо  

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

5.10. Гр. Цап Ростиславу Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Літній, відповідно до діючого рішення 

міської ради щодо  мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

5.11. Гр. Годя Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н  у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно та діючим мораторієм на виділення вільних 

земельних ділянок. 



5.12. Гр. Ігнатович Наталії Михайлівні земельної ділянки площею                     

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 а, 

УКГ «Політ», ряд «Д», гараж поз. 62 у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно та діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

5.13. Гр. Тимко Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,1200 га для 

ведення садівництва в межах вул. Верховинської на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – територія відноситься до земель 

спецпризначення, які виділено для інженерно-технічного облаштування та 

утримання державного кордону. 

5.14. Гр. Тимко Марії Юріївні земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Собранецької на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – територія 

відноситься до земель спецпризначення, які виділено для інженерно-технічного 

облаштування та утримання державного кордону. 

5.15. Гр. Тимко Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в межах  вул. Лісової на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури – територія не передбачена для розміщення індивідуального 

житла і не відповідає ДПТ. 

5.16. Гр. Примич Ганні Михайлівні земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в межах вул. Запорізької на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – територія 

відноситься до земель спецпризначення, які виділено для інженерно-технічного 

облаштування та утримання державного кордону. 

5.17. Гр. Примич Мар’яні Дюліївні земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в межах перехрестя                       

вул. Запорізької та вул. Собранецької на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія відноситься до земель 

спецпризначення, які виділено для інженерно-технічного облаштування та 

утримання державного кордону. 

5.18. Гр. Примич Дюлію Івановичу земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Запорізької на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – територія 

відноситься до земель спецпризначення, які виділено для інженерно-технічного 

облаштування та утримання державного кордону. 

5.19. Гр. Козмі Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Запорізької на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – територія 

відноситься до земель спецпризначення, які виділено для інженерно-технічного 

облаштування та утримання державного кордону. 

5.20. Гр. Деменко Олександрі Сергіївні земельної ділянки площею                

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в межах                           

вул. Запорізької на підставі висновку управління містобудування та архітектури 

– територія відноситься до земель спецпризначення, які виділено для 

інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. 



5.21. Гр. Дір Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0360 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Кавказькій, 40, 

відповідно до діючого рішення міської ради щодо  мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

5.22. Гр. Юрець Світлані Андріївні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, ТВГ «Радванка», 

поз. 198 у зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.23. Гр. Мельник Павлу Петровичу земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 99, оскільки земельна 

ділянка є територією ТДВ «Патент». 

5.24. Гр. Мельник Павлу Петровичу земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гагаріна, 99, 

оскільки земельна ділянка є територією ТДВ «Патент». 

5.25. Гр. Мельник Павлу Петровичу земельної ділянки площею                

0,1200 га для індивідуального садівництва по вул. Юрія Гагаріна, 99, оскільки 

земельна ділянка є територією ТДВ «Патент». 

5.26. Гр. Шкурда Андрію Остаповичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Університетської, відповідно до діючого рішення міської 

ради щодо  мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

5.27. Гр. Булаткіній Юлії Леонідівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на Слов’янській набережній, оскільки земельна ділянка знаходиться в 

приватній власності. 

5.28. 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 з відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

5.29. Гр. Химинець Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

5.30. Гр. Химинець Віталію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

5.31 Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0067 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі площі Народної (КТП № 265), оскільки земельна ділянка знаходиться у 

державній власності. 



5.32. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0035 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Михайла Томчанія (КТП № 201), оскільки земельна ділянка 

знаходиться за межами міста. 

5.33. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0042 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Юрія Гагаріна (КТП № 197), оскільки земельна ділянка частково 

знаходиться за межами міста. 

5.34. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0027 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Тютюнової (КТП № 343), оскільки земельна ділянка знаходиться у 

державній власності. 

5.35. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0028 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Собранецької (КТП № 334), оскільки земельна ділянка знаходиться 

у приватній власності. 

5.36. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0020 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

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

вул. Доманинської (КТП № 161), оскільки земельна ділянка частково 

знаходиться за межами міста. 

5.37. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0026 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Міклоша Берчені (КТП № 349), оскільки земельна ділянка 

знаходиться у приватній власності. 

5.38. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0035 для розміщення, будівництва, експлуатації 

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

районі вул. Загорської (КТП № 174), оскільки земельна ділянка сформована. 

5.39. Гр. Рахмановій Оксані Петрівні земельної ділянки площею 0,0031 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/2, 

звернутися із відповідною заявою щодо оформлення земельної ділянки під 

плямою забудови. 

5.40. Гр. Райніш Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                      

0,0268 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 



вул. Юрія Гагаріна, звернутися із відповідною заявою щодо оформлення 

земельної ділянки під плямою забудови. 

5.41. Ужгородській районній спілці споживчих товариств земельної 

ділянки площею 0,0779 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Юрія Гагаріна, 36, звернутися із відповідною 

заявою щодо оформлення земельної ділянки під плямою забудови. 

5.42. Гр. Рибчич Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 45/2, 

звернутися із відповідною заявою щодо оформлення земельної ділянки під 

плямою забудови. 

5.43. Гр. Пацкан Ганні Антонівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Братів Бращайків, 7, оскільки земельна ділянка є прибудинковою 

територією ОСББ «Сакура 7. 

5.44. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні земельної ділянки площею                      

0,0046 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора 

Петефі, 8 «а», прим. 1, оскільки ділянка є територією спільного користування. 

5.45. Гр. Лукач Надії Гаврилівні земельної ділянки площею 0,0064 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора                               

Петефі, 8 «а», прим. 3, оскільки ділянка є територією спільного користування. 

5.46. Релігійній організації «Монастир стрітення господнього братів 

менших капуцинів Мукачівської греко-католицької єпархії» земельної ділянки 

площею 0,0355 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Тиводара Легоцького, на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – ділянка розташована на території 

багатоквартирної житлової забудови, відсутній ДПТ. 

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 


