
 
                       Доповнення  до проекту рішення № 1332 
 

« 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:           

 
1.28. Гр. Рац Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0048 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Можайського, 16. 

1.29. Гр. Спічкей Любові Михайлівні земельної ділянки площею 0,0008 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по пр. Свободи, 39/1. 

1.30. Гр. Корбут Миколі Антоновичу земельної ділянки площею 0,0087 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Високій, 23 «а». 

1.31. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД»             
земельної ділянки площею 0,9931 га під власним нерухомим майном та для 
його обслуговування по вул. Паризької Комуни, 4. 

1.32. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД»             
земельної ділянки площею 0,4218 га під власним нерухомим майном та для 
його обслуговування по вул. Паризької Комуни, 4. 

1.33. Гр. Маковійчуку Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0627 
га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 
вул. Кошицькій, 30. 

1.34. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки площею 1,9422 га для будівництва повітряної лінії 
електропередач напругою 110 кВ в межах м. Ужгород. 

1.35. Гр. Дерев’янчуку Володимиру Вікторовичу земельної ділянки 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Анкудінова. 
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1.36. Гр. Шафарю Ярославу Васильовичу земельної ділянки 

площею 0,0011 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Корзо, 2. 

1.37. Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки площею 
0,0006 га  для влаштування входу з метою  реконструкції квартири (для іншої 
житлової забудови)  по  вул. Заньковецької, 3/16. 

1.38. Гр. Бенедик Богдану Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0028 га для ведення комерційної діяльності по набережній 
Незалежності, 2. 

1.39. Гр. Фролову Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 
0,0289 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Туристському, 7. 

1.40. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки площею 0,0012 га для 
влаштування входу з метою  реконструкції квартири (для іншої житлової 
забудови)  по  пр. Свободи, 35/20. 

1.41. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0040 га 
для обслуговування входу до власного житлового приміщення по пр. Свободи, 
29. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 
2.49. Гр. Либі Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0423 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Вокзальній, 3. 

2.50. Гр. Крічфалушій Ользі Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Закарпатській, 42. 

2.51. Гр. Шапоренку Олексію Петровичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, 42. 

2.52. Гр. Синяк Ярославу Петровичу земельної ділянки площею 0,0024 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гуци. 

2.53. Гр. Тірпак Єлизаветі Юріївні земельної ділянки  площею 0,0267 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Берчені, 32 «а». 

2.54. Гр. Ілиньо Ірині Іванівні земельної ділянки площею 0,0300 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Українській, 67. 

2.55. Гр. Пуглик Ірині Іванівні земельної ділянки площею 0,0975 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Рожевій, б/н. 

2.56. Гр. Ганич Андрію Вячеславовичу земельної ділянки             
площею 0,0490 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги. 

2.57. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0200 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Божук. 
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2.58. Гр. Лупак Маріану Андрійовичу земельної ділянки             

площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Далекій, б/н. 

2.59. Гр. Кудрявцевій Тетяні Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0669 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 25. 

2.60. Гр. Ходоровському Тарасу Богдановичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

2.61. Гр. Ходоровській Тетяні Богданівні земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

2.62. Гр. Сарай Мирославу Дмитровичу земельної ділянки             
площею 0,0075 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Яроцькій. 

2.63. Гр. Крйока Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській. 

2.64. Гр. Бріла Михайлу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Черемшини. 

2.65. Гр. Кундрик Тамілі Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Янтарній, 2. 

2.66. Гр. Нагорнюк Мирославі Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 119. 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

3.3. Гр. Байко Михайлу Теодоровичу, гр. Байко Станіславу 
Мирославовичу, гр. Михалків Юліанні Мирославівні земельної ділянки 
площею 0,0423 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Павлова, 42. 

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

4.6. Комунальному підприємству «Ужгородліфт» земельної ділянки 
площею 0,0603 га для проведення реконструкції бойлерної під виробничу базу 
по вул. 8- Березня, 18 «а». 

4.7.Закарпатському обласному військовому комісаріату             
земельної ділянки площею 1,3556 га, для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил України по вул. Бородіна, 22. 
 
Секретар ради                                                                                         В. Щадей 


