
                              
                                  Доповнення до проекту рішення № 1297 

 
«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:     

 
1.47. Гр. Качмарю Юрію Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по                                                вул. 
Електрозаводській, 51. 

1.48. Гр. Гладжикурка Василю Івановичу, ідент. номер ***,            
гр. Гладжикурка Надії Богданівні, ідент. номер ***, гр. Гладжикурка Людмилі 
Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки                               площею 0,0009 
га для влаштування входу до власного нежитлового приміщення  по  пр. 
Свободи, 28/20. 

1.49. Гр. Феделещак Михайлу Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0020 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по                                             вул. 
Минайській, 32/17. 

1.50. Гр. Шафарь Ярославу Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки загальною площею 0,0071 га (земельна ділянка 1 площею 0,0052 га, 
земельна ділянка 2 площею 0,0019 га) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Корзо, 2. 

1.51. Гр. Футуймі Богдану Романовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0550 га для влаштування парковочної зони для автомобілів 
по вул. 8- Березня. 

1.52. Гр. Горвату Михайлу Васильовичу , ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,6689 га для розміщення та експлуатації основних, 
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переробних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
корисними копалинами по вул. Паризької Комуни, 4. 

 
 
1.53. Гр. Данещук Василю Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0780 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Угорській. 

1.54. Гр. Казарян Наталії Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0409 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Слави, 25. 

1.55. Гр. Богдан Світлані Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0256 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Лавріщева, 16/5. 

1.56. Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 6,5 кв.м. під входом до власного нежитлового приміщення по 
вул. Заньковецької, 3/16. 

1.57. Гр. Довбиш Андрію Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1058 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Загорській, б/н. 

1.58. Гр. Філіповій Ганні Григорівні, ідент. номер ***, та             
гр. Куницькому Дмитру Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
загальною площею 0,0085 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по  пр. Свободи, 35/36. 

1.59. Гр. Кізяковій Ользі Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 23,8 кв.м., для влаштування евакуаційної сходової клітки та опор 
надземного переходу для власного кафе-бару на пл. Ш.Петефі, 24-26. 

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

1.61. Гр. Стаднику Василю Володимировичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0078 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по                                    пров. 
Туристському, 3. 

1.62. Гр. Мателешко Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0265 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Перемоги, 56 «а». 

1.63. Гр. Попенко Сергію Григоровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0127 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Полтавській, 1 «а». 

1.64. Гр. Фролову Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0289 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по пров. Туристському. 

1.65. Фізичній особі - підприємцю Попович Олесі Іванівні,             
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0120 га для обслуговування 
господарської будівлі під прибудовою до власного приміщення та для його 
обслуговування по вул. Белінського, 13/41-42. 
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2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 
2.60. Гр. Горняк Вікторії Вячеславівні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на території міста Ужгород. 

2.61.  Гр. Барановському Сергію Михайловичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на території міста 
Ужгород. 

2.62. Гр. Годі Михайлу Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                     вул. 
Героїв. 

2.63. Гр. Светловичу Йосипу Юлійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 39. 

2.64. Гр. Ходанич Михайлу Юрійовичу, ідент. номер ***, власної 
земельної ділянки площею 0,0540 га зі зміною конфігурації без зміни площі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Березовій, 9. 

2.65. Гр. Лелекач Людмилі Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки  
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. О. Вишні, 18. 

2.66. Гр. Андял Емілії Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки  
площею 0,0192 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Ужанській, 64. 

2.67. Гр. Завацькій Катерині Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гагаріна, 80 

2.68. Гр. Палешник Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0271 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Мукачівській, 14. 

2.69. Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Плеханова, 28. 

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

 
4.4. Державній установі «Закарпатська обласна фітосанітарна 

лабораторія», ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,2112 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Станційній, 56. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


