
 

 

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 дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

1.1. Гр. Райніш Марії Олексіївні земельної ділянки площею 0,0206 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Степана Добоша (вул. Пархоменка), 15. 

1.2. Гр. Мінькевичу Максиму Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0073 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлії                                  

Жемайте, 11 «а». 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікнотех» земельної 

ділянки площею 0,5258 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 1 «в». 

1.4. Гр. Райніш Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0502 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія                        

Гагаріна, 36. 

1.5. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу земельної ділянки площею 0,2396 га  

для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної 

інфраструктури по  Студентській набережній. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кошіце» земельної 

ділянки площею 0,0513 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Василя Сурикова, 6. 



1.7. Гр. Білім Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею                      

0,0017 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Залізничній, 42. 

1.8. Гр. Білім Валентині Володимирівні земельної ділянки площею                      

0,0017 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Залізничній, 42. 

1.9. Гр. Молнар Тетяні Євгеніївні земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                        

вул. Минайській, 3 «а». 

 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

2.1. Гр. Данюку Василю Васильовичу земельної ділянки площею                       

0,0276 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Черешневій, 66. 

2.2. Гр. Бережному Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Корзо, 7. 

2.3. Гр. Нитка Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 5. 

2.4. Гр. Холодняку Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора 

Достоєвського, 13 «а»,  гараж № 8. 

2.5. Гр. Ходаничу Петру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0021 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 

«а», гараж № 9. 

2.6. Гр. Басараб Василю Ласловичу земельної ділянки площею 0,0017 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 4. 

2.7. Гр. Драбчуку Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0019 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 1. 

2.8. Гр. Ващук Світлані Георгіївні земельної ділянки площею 0,0016 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 3. 

2.9. Гр. Дорогих Ліні Матвіївні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 7. 

2.10. Гр. Євчинець Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а» 

гараж № 3. 

2.11. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки площею 0,0600 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія                           

Гагаріна, 104. 

2.12. Гр. Клім Єлизаветі Михайлівні земельної ділянки площею                       

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого. 



2.13. Гр. Гопчак Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                       

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого. 

2.14. Гр. Сабов Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею   

0,0793 га для ведення особистого селянського господарства по                                         

вул. Стародоманинській, 93. 

2.15. Гр. Боклах Ігорю Івановичу земельної ділянки площею                       

0,0656 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 97. 

2.16. Гр. Габода Йосифу Йосифовичу земельної ділянки площею 0,0035 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, б/н 

гараж № 4 на території автогаражного кооперативу «Мрія». 

2.17. Гр. Чаварзі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 214 по                    

вул. Минайській, 20 «а». 

2.18. Гр. Нікуліній Валентині Сергіївні земельної ділянки площею 

0,0783га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Гвардійській, 58. 

2.19. Гр. Червеняк Ларисі Іванівні земельної ділянки площею 0,0603 га 

для ведення особистого селянського господарства по                                                     

вул.  Стародоманинській, 69. 

2.20. Гр. Завацькій Катерині Петрівні земельної ділянки площею 0,0562 га 

для ведення особистого селянського господарства по                                                     

вул.  Юрія Гагаріна, 80.  

2.21. Гр. Бикову Вячеславу Юрійовичу земельної ділянки площею                      

0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

 2.22. Гр. Ковальчук Елеонорі Дмитрівні земельної ділянки площею                      

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20. 

2.23. Гр. Югас Надії Вікентіївні земельної ділянки площею 0,1585 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 102. 

2.24. Гр. Микулець Ніні Петрівні земельної ділянки площею                      

0,0609 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Черемшини (мікрорайон 

Стефаника). 

2.25. Гр. Рюль Євгенію Іоановичу земельної ділянки площею 0,0027 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, поз. 59. 

2.26. . Гр. Петрецькому Василю Васильовичу земельної ділянки площею                        

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

Чорновола, 5 поз. 72. 

2.27. Фізичній особі-підприємцю Сембер Оксані Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0085 га для будівництва індивідуальних гаражів  по                      

вул. Конопляній, 8. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

3.1. Іудейській релігійній громаді м. Ужгород земельної ділянки площею 

0,0267 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Мукачівській, 47. 



3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 54 - Ужгород» земельної ділянки площею 0,1146 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по пр. Свободи, 54. 

3.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Тихого 17» 

земельної ділянки площею 0,3211 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                  

вул. Франтішека Тіхого, 17. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                 Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


