
 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю "Єль КФТ" земельної 

ділянки площею 0,2372 га для будівництва та обслуговування будівель іншої 

громадської забудови по вул. Сечені, 29 "а". 

1.2. Гр. Личову Сергію Миколайовичу, гр. Личову Миколі Олексійовичу, 

гр. Личовій Світлані Трохимівні земельної ділянки площею 0,0014 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 63, 

прим. 3. 

1.3. Публічному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

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

та обслуговування будівель та споруд об`єктів передачі електричної енергії по   

вул. Небесної сотні, б/н 

1.4. Гр. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки                                 

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

вул. Залізничній, 3 «а». 
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1.5. Гр. Погорелому Геннадію Васильовичу земельної ділянки                                  

площею 0,0010 га під входом в магазин комп’ютерної техніки по                               

вул. Собранецькій, 45 прим. 5. 

1.6. Фізичній особі - підприємцю Булеці Магдалині Олександрівні 

земельної ділянки площею 0,0189 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Українській, 54 «б». 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗІ» земельної ділянки  

площею 0,0035 га для будівництва та обслуговування аптеки по                                    

вул. Грушевського, 63.   

 

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. Бедь Каріні Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

2.2. Гр. Пилипець Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Собранецькій. 

2.3. Гр. Пилипець Любові Антонівні земельної ділянки площею     0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій. 

2.4. Гр. Реган Діані Іванівні земельної ділянки площею 0,1146 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Стефаника, 57 "г". 

2.5. Гр. Дуран Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею     

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Благоєва, 7. 

2.6. Гр. Горват Єві Йосипівні земельної ділянки площею 0,0149 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ужанській, 83 "б". 

2.7. Гр. Макі Владиславу Івановичу земельної ділянки площею 0,0278 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Ужанській, 83 "а". 

2.8. Гр. Плехановій Зої Борисівні земельної ділянки площею 0,0060 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Оноківській, 18/37. 

2.9. Гр. Черкасець Лідії Яківні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському  (ГК Веселка). 

2.10. Гр. Міравчик Єлизаветі Юріївні земельної ділянки площею 0,0588 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Дендеші, 94. 

2.11. Гр. Бреньо Наталії Федорівні земельної ділянки площею 0,0330 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Панькевича, 41 "а". 

2.12. Гр. Кондор Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0032 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н поз. 57. 

2.13. Гр. Прадіду Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 171 "а". 
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2.14. Гр. Гечка Віктору Васильовичу земельної ділянки                                  

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

господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній. 

2.15. Гр. Гудзоватій Людмилі Михайлівні земельної ділянки                                  

площею 0,0435 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гранітній, 3 «а». 

2.16. Гр. Цибик Василю Васильовичу земельної ділянки                                  

площею 0,0230 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Насипній, 47 «а». 

2.17. Гр. Петах Тетяні Василівні земельної ділянки площею 0,0230 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Золотистій, 18. 

2.18. Гр. Гонді Єлизаветі Микулашівні земельної ділянки                                  

площею 0,0130 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ужанській. 

2.19. Гр. Соколовській Вікторії Валеріївні земельної ділянки площею 

0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Белінського, б/н 

гараж № 22.  

2.20. Гр. Гасинець Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по  вул. Гагаріна, 246. 

2.21. Гр. Митровцій Галині Іванівні земельної ділянки площею 0,1597 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, 67. 

2.22. Гр. Фенцику Рудольфу Вікторовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0304 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 23/1. 

2.23. Гр. Корпош Надії Георгіївні земельної ділянки площею 0,0097 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Духновича, 3 «б». 

2.24. Гр. Рибачук Валерію Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0097 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Фединця, 64/2. 

2.25. Гр. Гусар Сільвії Ференцівні, гр. Гусар Ілдиці Калманівні  земельної 

ділянки площею 0,0465 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 51. 

2.26. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Едельвейс - 

Ужгород» земельної ділянки площею 0,5876 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Заньковецької, 15 з подальшою 

передачею її у власність. 

2.27. Гр. Федик Валентині Василівні земельної ділянки                                

площею 0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Туряниці, 11. 

2.28. Гр. Баник Отто Вікторовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0091 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій, 63/1. 

2.29. Гр. Цеголняй Магдалині Іванівні земельної ділянки                                 

площею 0,3831 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Гагаріна, 232. 
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2.30. Гр. Чикало Олександру Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                          

вул. Перемоги (Капушанська). 

2.31. Гр. Брензовичу Василю Михайловичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                   

вул. Замкові сходи, 4 "Г". 

2.32. Гр. Юрсі Роману Миколайовичу земельної ділянки площею      

0,0455 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Райдужній, 38. 

2.33. Гр. Перегинець Наталії Вікторівні земельної ділянки площею 0,0302 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по  вул. Лобачевського, 28. 

 

3. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 

користування:    
3.1. Органу самоорганізації населення будинковому комітету 

"Залізничник" земельної ділянки площею 0,2284 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Коритнянській, 4. 

3.2.  Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт - 

Уж" земельної ділянки площею 0,0748 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Лавріщева, 16а/1. 

3.3. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ТЕЛЛ" 

земельної ділянки загальною площею 0,4328 га (пл.пл. 0,3618 га, 0,0710 га) для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Оноківській, 12. 

 

4. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну сумісну 

власність:  
4.1. Гр. Сабо Яні Юріївні, гр. Мицьо Василю Васильовичу, гр. Сабо 

Галині Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Загорській, 97 

 

5. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення:    
5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ФОРА 1" земельної 

ділянки площею 0,4000 га для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по                        

вул. Баб'яка, б/н. 

5. 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 


