
 
                       Доповнення  до проекту рішення № 1479 
 

«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: 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 
2.146. Гр. Желінській Іветі Василівні земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 35. 

2.147. Гр. Тотін Михайлу Мігальовичу земельної ділянки             
площею 0,0707 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шишкіна, 47. 

2.148. Гр. Гранчак Корнелії Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Павлова, 14. 

2.149. Гр. Малчак Михайлу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лісній, 28. 

2.150. Гр. Куберці Надії Михайлівні земельної ділянки            
площею 0,0646 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 29. 

2.151. Гр. Михайловій Мар’яні Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 10. 

2.152. Гр. Купаші Роберту Тиберійовичу земельної ділянки             
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Східній, 14. 

2.153. Гр. Павленко Вікторії Вадимівні земельної ділянки             
площею 0,0099 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Герцена, 10/2. 
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2.154. Гр. Ерфану Франциску Павловичу земельної ділянки             

площею 0,0607 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Грузинській, 3. 

2.155. Гр. Попович Вікторії Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Богомольця, гараж № 41. 

2.156. Гр. Пал Шандору Шандоровичу земельної ділянки            
площею 0,0444 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Заводській, 7. 

2.157. Гр. Беседа Маргариті Петрівні земельної ділянки площею 0,0821 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Мукачівській, 53. 

2.158. Гр. Клінець Єві Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Фединця, 32. 

2.159. Гр. Стойці Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

2.160. Гр. Росул Михайлу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0045 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Бородіна, б/н. 

2.161. Гр. Чеплев Маріанні Василівні земельної ділянки            
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Бородіна, б/н. 

2.162. Гр. Дербак Жанетті Леонідівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

2.163. Гр. Макарі Дмитру Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.164. Гр. Стойці Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

2.165. Гр. Гринишин Оксані Романівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській. 

2.166. Гр. Чуваковій Тамарі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0525 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Північній, б/н. 

2.167. Гр. Лозан Олександру Михайловичу земельної ділянки            
площею 0,0830 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

2.168. Гр. Івашко Вікторії Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, б/н. 
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2.169. Гр. Жизномирській Наталії Михайлівні земельної ділянки             

площею 0,0987 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, б/н. 

2.170. Гр. Мороз Ларисі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0896 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Штефана, б/н. 

2.171. Гр. Швентко Божені Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Братів Шерегіїв, 3. 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

 
3.4. Гр. Шак Наталії Іванівні, гр. Комарницькій Любові Іванівні земельної 

ділянки площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Челюскінців, 1. 
 

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

4.3. Релігійній організації «Монастир святого Антонія Падевського Чину 
Братів Менших Францисканів Мукачівської Греко-католицької Єпархії» 
земельної ділянки площею 1,0000 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій по вул. Заньковецької, б/н. 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         В. Щадей 


