
                     Доповнення  1 до проекту рішення № 1147 
                        

 «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: 
 
          1.3. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0030 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Митрака, 27/1. 

1.4. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Дагестанській, 21. 

1.5. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0060 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по   вул. Собранецькій, 120. 

1.6. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0040 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи,45 прим. 19. 

1.7. Приватному підприємству «Буд-Тім», ідент. код 34747919, земельної 
ділянки площею 0,0690 га для обслуговування власного нерухомого майна по 
вул. Богомольця, 19- 19 «а».  

1.8. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0200 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Кошицькій,   поз. 21. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор», 
ідент. код 30104493, земельної ділянки площею 2,3758 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по            
вул. Гранітній, 5. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор», 
ідент. код 30104493, земельної ділянки площею 0,0048 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 



підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по            
вул. Гранітній, 5. 

1.11. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,2262 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 164. 

1.12. Гр. ***, ідент. номер ***, гр. ***, ідент. номер ***, гр. *** ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0130 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Докучаєва, 25. 

1.13. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в районі  вул. Гвардійської. 

1.14. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0650 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі  вул. Гвардійської. 

1.15. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в районі  вул. Гвардійської. 

1.16. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в районі  вул. Гвардійської. 

1.17. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в районі  вул. Гвардійської. 

1.18. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0271 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 157 «а». 

1.19. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0047 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29 прим. 31. 

1.20. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в районі  вул. Можайського – пров. 
Весняний. 

1.21. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0052 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, по вул. Підгірній, 21. 

1.22. Фізичній особі - підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0016 га, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, б/н. 

1.23. Фізичній особі - підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0016 га, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, б/н. 

1.24. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і 
споруд, по вул. Володимирській, б/н.  
 1.25.  Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1805 га, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель по 
вул. Електрозаводській, 45. 
          1.26. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 2,5508 га, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель по 
вул. Доманинській, 336. 
          1.27. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1570 га, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель по 
вул. Електрозаводській, 45. 



          1.28. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0020 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, по вул. Заньковецькій, 77 
прим. 38. 
          1.29. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0030 га, для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. В. Гуци. 

1.30. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га, для 
індивідуального гаражного будівництва на пл. Лаборця, 2. 

1.31. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0011 га, для 
облаштування входу до власних нежитлових приміщень на пл. Театральній, 9. 

1.32. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0800 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, по вул. Загорська, 174. 

1.33. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га, для 
індивідуального гаражного будівництва на  пл. Лаборця, 2. 

1.34. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0992 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Макаренка, 6 «а». 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
2.8. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0974 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гагаріна, 65. 

2.9. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Кошицькій, 24 «а». 

2.10. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Кошицькій, 24. 

2.11. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0651 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Буковій, 32. 

2.12. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0400 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Руській, 38. 

2.13. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0701 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по                    вул. Я. Гуса,25. 

2.14. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0659 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Буковій, 34. 

2.15. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Доманинській,181. 

2.16. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0355 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Тичини, 27. 



2.17. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0564 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Мукачівській, 63. 

2.18. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0720 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Буковій, 36. 

2.19. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0306 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Новій, 5. 

2.20. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0588 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, по вул. Грушевського, 38. 

2.21. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га для 
індивідуального гаражного будівництва по   вул. Климпуша, 5. 
         2.22. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0020 га для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. Богомольця, б/н, поз. 32. 
 2.23. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0415 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Новій, 26. 

2.24. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0294 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і 
споруд, по вул. Лісній, 18. 
 2.25.  Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0027 га, для 
індивідуального гаражного будівництва, по вул. Томчанія, б/н. 
 2.26. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Гагаріна, 218. 
 2.27. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0894 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і 
споруд по вул. Гагаріна,  248. 
 2.28. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0623 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і 
споруд по вул. Квітів, 52 «а». 
 2.29. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і 
споруд по вул. Собранецькій,40. 
 2.30. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0989 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Братів Шерегіїв, 20. 
         2.31. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0991 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. В. Федаки, 30. 

2.32. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0045 га, для 
індивідуального гаражного будівництва, по    вул. Собранецькій, 140. 
           2.33. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га, для 
індивідуального гаражного будівництва, по вул. Климпуша, 5. 



 2.24. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га, для 
індивідуального гаражного будівництва, по вул. Минайській, б/н. 
 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну сумісну 
власність:  

3.2. Гр. ***, ідент. номер ***,  гр. ***, ідент. номер ***, гр. ***, ідент. 
номер ***, гр. ***, ідент. номер ***, гр. ***, ідент. номер ***, гр. ***, ідент. 
номер ***, земельну ділянку площею 0,0120 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. 
Артилерійській, 26 «а». 

3.3. Гр. ***, ідент. номер ***, гр. ***,  ідент. номер. ***, площею 0,0592 
га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, по вул. Нахімова, 53. 

4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

4.2. Дошкільному виховному закладу № 42 загальноосвітнього розвитку 
відділу освіти Ужгородської міської ради народних депутатів, ідент. код 
35771550, земельної ділянки пл. 1,2500 га для обслуговування закладів освіти 
по вул. Легоцького, 19 «а» 

4.3. Департаменту міського господарства ідент код 36541721, земельної 
ділянки площею 0,7251 га  для будівництва та обслуговування об’єктів 
комунального господарства по вул. Електрозаводській. 

4.4. Департаменту міського господарства ідент код 36541721, земельної 
ділянки площею 1,2000 га  для організації та обслуговування кладовища в 
районі Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород». 

4.5. Департаменту міського господарства ідент код 36541721, земельної 
ділянки площею 7,0000 га  для організації та обслуговування кладовища в 
районі Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород». 
          5.2. На виконання ухвали Львівського апеляційного 
адміністративного суду від 07 листопада 2012 року по справі № 
30805/10/9104:  

  Надати гр. Поп Марії Олександрівні у приватну власність для 
індивідуального будівництва та обслуговування житлового будинку земельну 
ділянку площею 0,0954 га по вул. Вірменській в м. Ужгороді згідно 
кадастрового плану меж цієї земельної ділянки, виготовленої СП ТОВ «Бюро 
Архітектурно – Кадастрових Систем». 

 6.2. На виконання постанови Ужгородського місьрайонного суду від 
19.03.2013 року за № 712/5994/12 по справі за позовом Шип Л.С. до 
Ужгородської міської ради, треті особи – Чирков Ю.М., Карачинцев А.Д. 
про визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання 
вчинити дії : 
           Надати Шип Любові Степанівні земельну ділянку для облаштування 
проїзду до земельної ділянки, що належить Шип Любові Степанівні на підставі 
державного акту на право приватної власності на землю серії ЗК № 01500930 



від 19.12.1995 року, площею 0,10 га, розміщену по вул. Загорській, 167 в м. 
Ужгороді. 

 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 


