
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
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:  

 
1.1. Гр. Микулець Андрію Петровичу земельної ділянки             

площею 0,0208 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Березовій. 

1.2. Гр. Солом’яному Максиму Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0013 га для влаштування входу до власного приміщення магазину по 
пр. Свободи, 35/1. 

1.3. Гр. Літак Галині Юріївні земельної ділянки площею 0,0039 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 55 прим. 103. 

1.4. Гр. Федака Михайлу Юрійовичу, гр. Федака Маріанні Іванівні 
земельної ділянки площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по пр. Свободи, 34/19. 

1.5. Гр. Балашовій Галині Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
пр. Свободи, 34/19 «а». 
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1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель «Ужгород» 

земельної ділянки площею 0,0448 га для будівництва, обслуговування та 
ремонту об’єктів інженерної інфраструктури по вул. Донського, б/н. 

1.7. Гр. Гродюку Юрію Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0016 га для реконструкції власної квартири та облаштування входу 
по вул. Минайській, 28/17. 

1.8. Гр. Петровцій Андрію Андрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0175 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Мукачівській, 44. 

1.9. Гр. Гукасян Рузанні Хачіківні земельної ділянки             
площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Мукачівській, 44. 

1.10. Фізичній особі - підприємцю Скубенич Світлані Василівні земельної 
ділянки площею 0,4443 га для будівництва та обслуговування тенісних кортів 
по вул. І.Франка, 1. 

1.11. Гр. Пилипинець Ануці Дмитрівні земельної ділянки             
площею 0,0042 га для інженерних споруд по вул. О. Хіри, б/н. 

1.12. Гр. Мондоку Йосипу Карловичу земельної ділянки             
площею 0,0090 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна, 36/17 кв. 2. 

1.13. Гр. Дилевській Олені Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0005 га під входом до власного торгово-офісного приміщення по            
вул. Л. Толстого, 8/4. 

1.14. Гр. Боднару Юрію Івановичу земельної ділянки            
площею 0,0100 га під власним нерухомим майном по вул. Панаса Мирного, б/н. 

1.15. Гр. Бережнику Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Дендеші, 93. 

1.16. Гр. Шарзі Євгенії Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0908 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

1.17. Фізичній особі-підприємцю Беть Марії Дмитрівні земельної ділянки             
площею 0,0062 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по      
вул. Можайського, 5. 

1.18. Товариству з додатковою відповідальністю «Данко» земельної 
ділянки площею 0,9778 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Приладобудівників, 3. 

1.19. Гр. Крайник Ларисі Василівні земельної ділянки             
площею 0,0024 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Крилова, 12. 

1.20. Компанії «М Файненс» у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю земельної ділянки площею 0,0748 га для роздрібної торгівлі 
та комерційних послуг по вул. Волошина, 26.  
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2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 
  
2.1. Гр. Бемаку Михайлу Васильовичу земельної ділянки            

площею 0,0600 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Загорській, 131 «а». 

2.2. Гр. Гижі Нелі Іванівні земельної ділянки площею 0,0175 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Новака, 24/1. 

2.3. Гр. Товтик Наталії Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0716 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 98. 

2.4. Гр. Галі Євгену Євгеновичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Фогорашія, поз. 19. 

2.5. Гр. Васкову Андрію Андрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0925 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 82. 

2.6. Гр. Чундак Марині Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 43. 

2.7. Гр. Трофіменковій Людмилі Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0044 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Богомольця, б/н. 

2.8. Гр. Пилип Юлії Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Коритнянській, б/н.  

2.9. Гр. Юрику Олегу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.10. Гр. Сухиній Маргариті Михайлівні земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та земельної ділянки площею 0,0653 га для 
садівництва та городництва по вул. Гвардійській, 58. 

2.11. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,0031 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Гвардійській. 

2.12. Буксар Рудольфу Рудольфовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Баб’яка, б/н. 

2.13. Гр. Гомбош Артуру Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.14. Гр. Шевчишену Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 57 «а». 
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2.15. Гр. Грицик Наталії Олександрівні земельної ділянки             

площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Руській, б/н. 

2.16. Гр. Горняк Йосифу Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 239. 

2.17. Гр. Посипанко Марії Ігорівні земельної ділянки             
площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 6 поз. 38. 

2.18. Гр. Марина Юлії Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 6 поз. 33. 

2.19. Гр. Федьо Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. 8 Березня, б/н. 

2.20. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0271 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Божук, б/н. 

2.21. Гр. Халус Марії Миколаївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Л. Толстого. 

2.22. Гр. Мегей Івану Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0037 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Заньковецької, б/н. 

2.23. Гр. Шуберт Світлані Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Заньковецької, б/н. 

2.24. Гр. Квятковському Леоніду Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0052 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Заньковецької, б/н. 

2.25. Гр. Вороничу Петру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0748 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Погорелова, 3. 

2.26. Гр. Мигаліско Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

 2.27. Гр. Шаркаді Наталії Олексіївні земельної ділянки             
площею 0,0250 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Гвардійській, 120. 

2.28. Гр. Кірик Миколі Ярославовичу земельної ділянки             
площею 0,0260 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 134 «в». 

2.29. Гр. Лавкай Антоніні Антоніївні земельної ділянки             
площею 0,0592 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єрмака, 54. 
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2.30. Гр. Бардин Марії Олексіївні земельної ділянки             

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

2.31. Гр. Пшеничній Жанні Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 10. 

2.32. Гр. Мельниченку Сергію Анатолійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

2.33. Гр. Суран Олександру Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тернопільській, 43. 

2.34. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Олімп-2 в   
м. Ужгороді» земельної ділянки площею 0,3000 га для обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Котловинній, 13. 

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

2.36. Гр. Качур Марії Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пр. Свободи. 

2.37. Гр. Шабан Галині Петрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

2.38. Гр. Дору Віталію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Богомольця, б/н. 

2.39. Голубка Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

2.40. Гр. Дранчак Оксані Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 58 «а». 

2.41. Гр. Шкрібі Іллі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0945 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Черемшини. 

2.42. Гр. Семенчук Валентині Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0900 га під торговим комплексом та для його обслуговування по             
вул. Щедріна, 36 «а» зі зміною конфігурації без зміни площі. 

2.43. Гр. Нінц Івану Ємануеловичу земельної ділянки             
площею 0,0078 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Заньковецької, б/н. 

2.44. Гр. Калинич Меланії Василівні земельної ділянки            
площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мічуріна, 52. 
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2.45. Гр. Когутка Надії Василівні земельної ділянки             

площею 0,0945 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Черемшини. 

2.46. Гр. Токарь Ганні Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна. 

2.47. Гр. Тітовій Олені Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0555 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 120. 

2.48. Гр. Бенці Оксані Петрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна. 

2.49. Гр. Фуцур Надії Василівні земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна. 

2.50. Гр. Желінскій Іветі земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Запорізькій, 35. 

2.51. Гр. Гавришак Надії Андріївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна. 

2.52. Гр. Цимбалюку Євгену Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській. 

2.53. Гр. Крайнову Юрію Олександровичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській. 

2.54. Гр. Раковичу Святославу Святославовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 94. 

2.55. Гр. Єфіменко Ользі Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Райдужній, 29. 

2.56. Гр. Малош Олені Олексіївні земельної ділянки             
площею 0,0440 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, 25-38. 

2.57. Гр. Костюх Вячеславу Петровичу земельної ділянки площею             
0,0577 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Транспортній. 

2.58. Гр. Славік Юрію Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0689 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 33 «а». 

2.59. Гр. Фечорі Вероні Василівні земельної ділянки             
площею 0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі. 
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2.60. Гр. Копейку Павлу Федотовичу земельної ділянки             

площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Високій, 11. 
2.61. Гр. Ганулич Ельвірі Василівні земельної ділянки             

площею 0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 14 «а». 

2.62. Гр. Світличному Петру Петровичу земельної ділянки             
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі. 

2.63. Гр. Молнар Олександру Сергійовичу земельної ділянки             
площею 0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Климпуша. 

2.64. Гр. Фечорі Івану Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0831 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі. 

2.65. Гр. Мартин Юлії Василівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 14. 

 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


