
 
                       Доповнення  до проекту рішення № 1399 
 

« 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:           

 
1.20. Гр. Галайді Олександру Миколайовичу земельної ділянки            

площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Собранецькій, б/н. 

1.21. Гр. Корбут Миколі Антоновичу земельної ділянки             
площею 0,0278 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Високій, 23 «а». 

1.22. Гр. Галас Ганні Карлівні земельної ділянки             
площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Станційній, 26 строком на 10 років. 

1.23. Товариству з обмеженою відповідальністю «МІКСАЛ» земельної 
ділянки площею 0,2124 га для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів 
інженерної інфраструктури по Слов’янській набережній, б/н. 

1.24. Гр. Івановій Інні Вячеславівні земельної ділянки площею 0,0255 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Острівній, 2 «а». 

1.25. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0405 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сільвая, б/н. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 
2.82. Гр. Салка Зузанні Бейлівні земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Запорізькій, 44. 
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2.83. Гр. Малчак Михайлу Михайловичу земельної ділянки             

площею 0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лісній, 28. 

2.84. Гр. Солоповій Ларисі Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гарайди, 29. 

2.85. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0405 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сільвая, б/н. 

2.86. Гр. Гусак Сергію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Станційній, б/н. 

2.87. Гр. Румянцеву Тарасу Анатолійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Університетській, б/н. 

2.88. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради для 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування земельних 
ділянок: 

- площею 0,2605 га по вул. Тіхого, 13 «б»; 
- площею 0,0224 га по вул. Українській, 81 «а»; 
- площею 0,0710 га по вул. Маресьєва, 9 «а»; 
- площею 1,6949 га по вул. Легоцького, 64 «б»; 
- площею 0,0090 га по вул. Г.Артемовського, 14 «а»; 
- площею 0,0676 га по вул. Благоєва, 3 «а»; 
- площею 0,2445 по вул. Артилерійській, 6 «а»; 
- площею 0,1837 га по вул. Тельмана, 2 «в». 
2.89. Гр. Негря Богдану Петровичу земельної ділянки             

площею 0,0142 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Північній, 1. 

2.90. Гр. Лупак Івану Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для індивідуального гаражного будівництва по             
вул. Фединця, 32. 

2.91. Гр. Плешкову Василю Васильовичу земельної ділянки площею 
0,0261 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд за адресою: мкрн. «Боздош», поз. 8«а». 

2.92. Гр. Гудзоватій Галині Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0689 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Михайловецькій, 38. 
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3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

3.5. Гр. Кость Анатолію Степановичу, гр. Кость Степану Степановичу 
земельної ділянки площею 0,0302 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Погорєлова, 34«а». 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         В. Щадей 


