
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IІI   сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
31 травня 2016 року   м. Ужгород    № 233 

  

Про надання та відмову у наданні  

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. Гр. Чернець Лідії Миколаївні  земельної ділянки площею                   

0,0060 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 43. 

1.2. Гр. Марковичу Золтану Золтановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Я. Гуса, 5/1. 

1.3. 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. 
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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. Вадаському Андрію Юлійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0460 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Багратіона, 1. 

2.2. Гр. Тимченко Максиму Федоровичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, 4 «а». 

2.3. Гр. Тимченко Тетяні Леонідівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, 4 «а». 

2.4. Гр. Рац Юлії Федорівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Коритнянській, 4 «а». 

2.5. Гр. Данацко Мар’яні Михайлівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Північній, 105. 

2.6. Чепинець Георгію Георгійовичу земельної ділянки площею              

0,0443 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 35. 

2.7. Гр. Лісій Василю Юрійовичу  земельної ділянки                                 

площею 0,0780 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Слави, 51. 

2.8. Гр. Шевчишену Олександру Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 57 «а». 

2.9. Гр. Желінскій Іветі Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій, 35. 

2.10. Гр. Тислюк Віктору Олександровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0567 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Академіка Грабаря, 12. 

2.11. Гр. Головнич Юлії Степанівні земельної ділянки                                 

площею 0,0461 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Я. Гуса, 31. 

2.12. Гр. Дорогович Кристині Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0029 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 35 «є». 

2.13. Гр. Гам Мирославі Дюлівні земельної ділянки площею 0,0738 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дворжака, 7. 
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2.14. Гр. Попадинцю Михайлу Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0556 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гарайди, 45. 

2.15. Гр. Сирохману Івану Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0267 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 13/2. 

2.16. Гр. Бабич Надії Дем'янівні земельної ділянки                                       

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

господарських будівель і споруд по вул. Слави, 69. 

2.17. Гр. Приходько Любомиру Орестовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0009 га для будівництва індивідуальних гаражів на пл. Корятовича, 3. 

2.18. Гр. Петрішко Олександру Ярославовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0596 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. В. Гуци, 22. 

2.19. Гр. Долгош Магдалині Йосипівні земельної ділянки                                 

площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ст. Разіна, 62. 

2.20. Гр. Йовсай Валерії Емерихівні земельної ділянки                                 

площею 0,0516 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мала, 8. 

2.21. Гр. Горвату Євгенію Юлійовичу земельної ділянки                                 

загальною площею 0,0318 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 10 «а». 

2.22. Гр. Фучко Юрію Юрійовичу земельної ділянки                                 

загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 12. 

2.23. Гр. Лангазову Павлу Павловичу  земельної ділянки                                 

загальною площею 0,0634 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Г. Артемовського, 30. 

2.24. Гр. Варга Степану Степановичу земельної ділянки                                       

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

господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 6. 

2.25. Гр. Гулаткан Марії Петрівні земельної ділянки площею 0,0300 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гранітній, 8. 

2.26. Гр. Михайлянц Аллі Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0372 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Керченській, 22/1. 

2.27. Гр. Смоляковій Анні Анатоліївні  земельної ділянки площею                   

0,0230 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Залізничному, 7. 

2.28. Гр. Дубській Катерині Андріївні земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, 50. 

 

 



 4 

3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну 

часткову власність:  

 

3.1. Гр. Якубик Ігорю Степановичу, гр. Ревес Оксані Степанівні земельної 

ділянки загальною площею 0,1000 га (0,0390 га та 0,0610 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Стефаника, 13.  

 

4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 

користування:    
 

4.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Замкове» 

земельної ділянки загальною площею 0,1472 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Капітульній, 28. 

4.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Велика 

Перемога» земельної ділянки площею 0,4660 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Джамбула, 50. 

4.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку               

«Декабристів 54» земельної ділянки площею 0,1346 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Декабристів, 54. 

4.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-2012» 

земельної ділянки в межах площі під плямою забудови для обслуговування 

багатоквартирної житлової забудови по вул. Духновича, 11. 

 

5. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок наступним фізичним та юридичним 

особам: 

 

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕНІВЛАД» земельної 

ділянки площею 0,2735 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Руській, 38. 

5.2. Гр. Химич Магдалині Василівні земельної ділянки площею                      

0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тепличній зі зміною цільового 

призначення. 

5.3. Фізичній особі-підприємцю Футуймі Богдану Романовичу земельної 

ділянки площею 0,0557 га для облаштування парковочної стоянки по                         

вул. 8-Березня. 

5.4. Приватному підприємству фірмі «Карпати - Укр» орендованої 

земельної ділянки площею 0,2000 га зі зміною конфігурації без зміни площі для 

багатоквартирної житлової забудови по вул. Котляревського. 

5.5. Гр. Спієх Тетяні Василівні земельної ділянки площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Високій, б/н. 
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5.6. Гр. Спієх Едуарду Йосиповичу земельної ділянки                                 

площею 0,0585 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

5.7. Гр. Конкіну Сергію Володимировичу земельної ділянки                                    

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

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

5.8. Гр. Корбуту Олександру Миколайовичу земельної ділянки                                    

площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Тепличному, б/н. 

5.9. Гр. Станковичу Івану Івановичу земельної ділянки                                    

площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Тепличному, б/н. 

5.10. Гр. Мисишину Ярославу Ярославовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Закарпатській, б/н. 

5.11. Гр. Микулець Тетяні Андріївні земельної ділянки                                    

площею 0,0180 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Березовій.  

5.12. Гр. Василець Миколі Івановичу земельної ділянки                                    

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

5.13. Гр. Курах Вірі Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

5.14. Гр. Горощаку Олександру Ярославовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Володимирській, б/н. 

5.15. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Володимирській, б/н. 

5.16. Гр. Ковальчуку Віктору Володимировичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Володимирській, б/н. 

5.17. Гр. Синькевич Владиславу Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Володимирській, б/н. 

5.18. Гр. Бобак Олександру Володимировичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Керченській. 

5.19. Гр. Спієх Йосифу Йосифовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Керченській. 
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5.20. Гр. Чепа Сергію Степановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Підгірній, 22. 

5.21. Гр. Грицик Наталії Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

5.22. Гр. Посипанко Марії Ігорівні земельної ділянки                                 

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 6 поз. 38. 

5.23. Гр. Марина Юлії Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 6 поз. 33. 

5.24. Гр. Федьо Олександру Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. 8 Березня, б/н. 

5.25. 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. 

5.26. Гр. Халус Марії Миколаївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Л. Толстого. 

5.27. Гр. Магей Івану Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0037 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. Заньковецької, б/н. 

5.28. Гр. Шуберт Світлані Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. Заньковецької, б/н. 

5.29. Гр. Квятковському Леоніду Володимировичу земельної ділянки                                 

площею 0,0052 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. Заньковецької, б/н. 

5.30. Гр. Вороничу Петру Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0748 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Погорелова, 3.  

5.31. Гр. Мигаліско Марії Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

5.32. Гр. Шаркаді Наталії Олексіївні земельної ділянки                                 

площею 0,0250 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Гвардійській, 120. 

5.33. Гр. Кірик Миколі Ярославовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0260 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 134 «в». 

5.34. Гр. Пшеничній Жанні Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 10. 
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5.35. Гр. Суран Олександру Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тернопільській, 43. 

5.36. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Олімп-2 в   

м. Ужгороді» земельної ділянки площею 0,3000 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Котловинній, 13. 

5.37. Гр. Стойці Василю Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

5.38. Гр. Дору Віталію Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. Богомольця, б/н. 

5.39. Гр. Голубка Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

5.40. Гр. Дранчак Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Жатковича, 58 «а». 

5.41. Гр. Шкрібі Іллі Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0945 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Черемшини. 

5.42. Гр. Нінц Івану Ємануеловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0078 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. Заньковецької, б/н. 

5.43. Гр. Калинич Меланії Василівні земельної ділянки                                 

площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мічуріна, 52. 

5.44. Гр. Когутка Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0945 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Черемшини. 

5.45. Гр. Токарь Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Щедріна. 

5.46. Гр. Тітовій Олені Миколаївні земельної ділянки                                 

площею 0,0555 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 120. 

5.47. Гр. Бенці Оксані Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Щедріна. 

5.48. Гр. Фуцур Надії Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Щедріна. 

5.49. Гр. Гавришак Надії Андріївні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Щедріна.  
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5.50. Гр. Цимбалюку Євгену Миколайовичу земельної ділянки                            

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                     

вул. Володимирській. 

5.51. Гр. Крайнову Юрію Олександровичу земельної ділянки                            

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                     

вул. Володимирській. 

5.52. Гр. Раковичу Святославу Святославовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 94. 

5.53. Гр. Єфіменко Ользі Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Райдужній, 29.  

5.54. Гр. Костюх Вячеславу Петровичу земельної ділянки площею               

0,0577 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Транспортній. 

5.55. Гр. Славік Юрію Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0689 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 33 «а». 

5.56. Гр. Фечора Вероні Василівні земельної ділянки                                 

площею 0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі. 

5.57. Гр. Копейко Павлу Федотовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Високій, 11. 

5.58. Гр. Світличному Петру Петровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі. 

5.59. Гр. Молнар Олександру Сергійовичу земельної ділянки                            

площею 0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                     

вул. Климпуша. 

5.60. Гр. Фечора Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0831 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Т. Ромжі. 

5.61. Гр. Цеголняй Владиславу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.62. Гр. Хранюк Іветті Іванівні земельної ділянки площею 0,0931 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.63. Гр. Цеголняй Івану Вікентійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.64. Гр. Загоруйко Людмилі Семенівні земельної ділянки                                 

площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Белінського, б/н. 
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5.65. Гр. Цеголняй Іветі Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.66. Гр. Натуркач Руслані Павлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0027 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Добролюбова-Закарпатській, б/н. 

5.67. Гр. Шалата Василині Іванівні земельної ділянки                                 

площею 0,0148 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 83.  

5.68. Гр. Данку Владиславу Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

5.69. Гр. Белоглазовій Ганні Іванівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

5.70. Гр. Легану Олександру Миколайовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

5.71. Гр. Рендзей Мирославу Васильовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

5.72. Гр. Легану Миколі Миколайовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

5.73. Гр. Данко Наталії Володимирівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

5.74. Гр. Данку Олександру Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

5.75. Гр. Дочинець Віктору Івановичу земельної ділянки                           

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

господарських будівель і споруд по вул. Шпонтака. 

5.76. Гр. Кулага Олександру Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0822 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 117. 

5.77. Гр. Мельник Наталії Яношівні земельної ділянки                                 

площею 0,0070 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Перемоги, 27. 

5.78. Гр. Щока Яношу Габоровичу земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Бородіна, б/н. 

5.79. Гр. Попович Сергію Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

пров. Університетському, б/н. 
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5.80. Гр. Мешко Янеку Івановичу земельної ділянки площею 

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському, 

б/н. 

5.81. Ужгородському вищому комерційному училищу Київського 

національного торговельно-економічного університету земельної ділянки                                    

площею 1,1770 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

по Православній набережній, 21. 

5.82. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,2420 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Радіщева, 1. 

5.83. Гр. Хохловій Ларисі Аркадіївні земельної ділянки                                 

площею 0,0086 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Тімірязєва, 52. 

5.84. Гр. Гандзюк Ренаті Євгенівні земельної ділянки                                 

площею 0,0172 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Козацькій, 66 «д». 

5.85. Гр. Шуста Сергію Анатолійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 153. 

5.86. Гр. Тимканич Євгену Степановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

5.87. Гр. Пастеляк Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0485 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Чепура, 20. 

5.88. Гр. Зуб Юрію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Богомольця, б/н. 

5.89. Гр. Опаленик Марті Юріївні земельної ділянки                                 

площею 0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Бічній, б/н. 

5.90. Гр. Курах Андрію Васильовичу земельної ділянки                                       

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                   

вул. Анкудінова, 6 (за дворами № 4, № 6). 

5.91. Гр. Павук Марії Федорівні земельної ділянки                                       

площею 0,0628 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 1. 

5.92. Гр. Поляниці Галині Ігорівні земельної ділянки                                       

площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

5.93. Гр. Жирош Тарасу Івановичу земельної ділянки                                       

площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

5.94. Гр. Гулаткан Федору Андрійовичу земельної ділянки                                       

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                   

вул. Анкудінова, 6 "а" (за дворами № 4, № 6). 
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5.95. Гр. Довганич Вікторії Василівні земельної ділянки                                       

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шафарика, 31. 

5.96. Гр. Супруненко Людмилі Яківні земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Дворжака, б/н. 

5.97. Сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу «Рахівська 

бринза» земельної ділянки площею 0,2000 га для городництва в районі  вул. 

Єньковській. 

5.98. Гр. Антончик Денису Костянтиновичу земельної ділянки площею  

0,0040 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Руській, 37 «а». 

5.99. Гр. Питчак Марії Василівні земельної ділянки площею                      

0,0525 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Д. Снігурського, б/н. 

5.100. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку               

«Декабристів 45» земельної ділянки площею 0,2102 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Декабристів, 45. 

5.101. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки                                                    

площею 0,0155 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Ш.Петефі, 31 «а». 

 

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 


