
 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Імперіал»  

земельної ділянки площею 0,1916 га для обслуговування їдальні по             
вул. Гранітній, 5. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Імперіал»  
земельної ділянки площею 0,4570 га для обслуговування складських приміщень  
по вул. Гранітній, 5. 

1.3. Повному товариству «Ескорт» земельної ділянки             
площею 0,0058 га для будівництва та обслуговування господарських будівель і 
споруд на пл. Корятовича, 20. 

1.4. Гр. Купаші Андріані Вікторівні земельної ділянки площею 0,0030 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/34. 

1.5. Гр. Сіладі Анжеліці Шандорівні земельної ділянки             
площею 0,0018 га під прибудовою до магазину непродовольчих товарів по             
пр. Свободи, 35/49. 
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1.6. Гр. Бобрик Валентину Олександровичу, гр. Бобрик Ганні 

Юріївні земельної ділянки площею 0,0401га для будівництва та обслуговування 
об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури по 
Слов’янській набережній, 25. 

1.7. Фізичній особі – підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні 
земельної ділянки площею 0,0028 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Белінського, 13 «а». 

1.8. Гр. Мателешко Марії Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0266 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 56 «а». 

1.9. Гр. Бронтерюку Петру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0413 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка, 12. 

1.10. Гр. Китаєвій Оксані Сергіївні земельної ділянки             
площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шандора. 

1.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпатбджолопром» 
земельної ділянки площею 0,3053 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Нікітіна, 15. 

1.12. Гр. Довбиш Андрію Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1367 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській, б/н. 

1.13. Приватному підприємству мале приватне підприємство «Валентина» 
земельної ділянки площею 0,0100 га для обслуговування власного нерухомого 
майна по Київській набережній, 3. 

1.14. Приватному підприємству мале приватне підприємство «Валентина» 
земельної ділянки площею 0,0400 га для обслуговування власного нерухомого 
майна по Київській набережній, 4. 

1.15. Гр. Мельник Віктору Федоровичу земельної ділянки площею           
0,0652 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній, 98. 

1.16. Приватному підприємству мале приватне підприємство «Валентина» 
земельної ділянки площею 0,1300 га для обслуговування власного нерухомого 
майна по вул. Малокам'яній, 10. 

1.17. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельних ділянок: 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-1 по вул. Сільвая, 3 «б»; 
- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-97 по             

вул. Володимирській, 76 «б»; 
- земельна ділянка площею 0,0035 га під ЗТП-134 по вул. Козацька, 66 

«б»; 
- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-154 по вул. Докучаєва, 66 

«а»; 
- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-169 по вул. Минайська, 6 

«а»; 
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- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-186 по             

вул. Університетська, 14 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0050 га під ЗТП-206 на пл. Ш. Петефі, 10 

«б»; 
- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-209 по пр. Свободи, 2 «в»; 
- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-211 по вул. Декабристів, 41 

«а»; 
- земельна ділянка площею 0,0065га під ЗТП-217 по вул. Академіка 

Корольова, 1«а»; 
- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-218 по вул. Академіка 

Корольова, 7«б»; 
- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-225 по вул. Минайська, 40 

«а»; 
- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-226 по вул. П. Комуни, 1 

«б»; 
- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-229 по вул. Шумна, 29 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-231 по вул. Академіка 

Корольова, 6 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-241 по вул. Богомольця, 20 

«а»; 
- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-243 по вул. Легоцького, 25 

«б»; 
- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-244 по вул. Легоцького, 17 

«б»; 
- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-245 по вул. Годинки,10 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-247 по                          вул. 

Джамбула, 48 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-251 по вул. Минайська, 29 

«в»; 
- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-252 по вул. Генерала 

Свободи, 5 «б»; 
- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-253 по вул. Галана, 7 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-255 по вул. Генерала 

Свободи, 7 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-258 по вул. Нахімова, 3 «б»; 
- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-260 по Студентській 

набережній, 8 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0045 га під ЗТП-264 по             

пров. Університетський, 8 «б»; 
- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-282 по вул. Легоцького, 44 

«б»; 
- земельна ділянка площею 0,0080 га під ЗТП-283 по вул. Легоцького, 10 

«а»; 
- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-284 по  вул. Богомольця, 14 

«а»; 
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- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-286 по            

вул. М. Вовчка, 10 «а»; 
- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-289 по вул. Чорновола, 9 

«а»; 
- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-303 по вул. Ужанській, 85 

«а» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд, об’єктів передачі електричної енергії. 

1.18. Фізичній особі-підприємцю Данч Тамарі Олександрівні земельної 
ділянки площею 0,050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. Капушанській (Перемоги), 157 "а". 

1.19. Приватному підприємству фірмі «Карпати - Укр» орендованої 
земельної ділянки площею 0,2000 га зі зміною конфігурації без зміни площі для 
багатоквартирної житлової забудови по вул. Котляревського. 

1.20. Гр. Сятині Оксані Андріївні земельної ділянки             
площею 0,0004 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на пл. Ш. Петефі, 23/1. 

1.21. Гр. Кіш Надії Василівні земельної ділянки             
площею 0,0071 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської. 

1.22. Гр. Махньову Богдану Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1104 га для обслуговування власних складських приміщень по             
вул. Краснодонців, 36 «б». 

1.23. Фізичній особі-підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні 
земельної ділянки площею 0,016 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі на пл. Кирила і Мефодія, б/н. 

1.24. Фізичній особі-підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні 
земельної ділянки площею 0,016 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Заньковецької, б/н. 

1.25. Фізичній особі-підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні 
земельної ділянки площею 0,016 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по пр. Свободи, б/н. 

1.26. Фізичній особі-підприємцю Кепші Сергію Івановичу земельної 
ділянки площею 0,016 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. Перемоги, б/н. 

1.27. Гр. Єштокіній Світлані Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0013 га під прибудовою до власного реконструйованого нежитлового 
приміщення під офіс по вул. Декабристів, 35/12. 

1.28. Гр. Кохан Катерині Федорівні земельної ділянки площею 0,0028 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 3 «а». 

1.29. Гр. Онуфер Світлані Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0009 га для влаштування входу та нежитлового приміщення по вул. Гойди, 28 
прим. 2. 

1.30. Гр. Онуфер Світлані Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0009 га для влаштування входу та нежитлового приміщення по вул. Гойди, 28 
прим. 35. 
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1.31. Гр. Товтин Сергію Михайловичу земельної ділянки             

площею 0,0018 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 61/43. 

1.32. Гр. Скоблей Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0008 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Фучіка, 31 – вул. Бородіна, 17. 

1.33. Гр. Гижі Нелі Іванівні земельної ділянки площею 0,0160 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Новака, 24 «а». 

1.34. Гр. Сенько Володимиру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0186 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Швабській, 26. 

1.35. Гр. Осташ Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0330 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
пр. Свободи, 20. 

1.36. Гр. Сірку Юрію Йосиповичу земельної ділянки             
площею 0,0119 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Пестеля, 26. 

1.37. Гр. Кісіву Івану Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1186 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Перемоги, 145. 

1.38. Гр. Івановій Інні Вячеславівні земельної ділянки             
площею 0,0247 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Острівній, 2 "а". 

 
2. Надати наступним юридичним,  фізичним особам та фізичним 

особам -  підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних 
ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

  
2.1. Обслуговуючому кооперативу «Сторожницький» по експлуатації 

гаражів земельної ділянки площею 0,4400 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Чорновола, 5. 

2.2. Гр. Павлюлинцю Юрію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого. 

2.3. Гр. Фазекаш Михайлу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 60. 

2.4. Гр. Лошак Діані Євгенівні земельної ділянки             
площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Федаки. 

2.5. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 37. 
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2.6. Гр. Цеголняй Владиславу Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

2.7. Гр. Тислюк Віктору Олександровичу земельної ділянки             
площею 0,0567 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Академіка Грабаря, 12. 

2.8. Гр. Хранюк Іветті Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0931 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

2.9. Гр. Головнич Юлії Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0461 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Я. Гуса, 31. 

2.10. Гр. Цеголняй Івану Вікентійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

2.11. Гр. Загоруйко Людмилі Семенівні земельної ділянки             
площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Белінського, б/н. 

2.12. Гр. Цеголняй Іветі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

2.13. Гр. Приходьку Любомиру Орестовичу земельної ділянки             
площею 0,0009 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на пл. Корятовича, 3. 

2.14. Гр. Натуркач Руслані Павлівні земельної ділянки             
площею 0,0027 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Добролюбова-Закарпатській, б/н. 

2.15. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку  «Мікс» 
земельної ділянки площею 0,4023 га для обслуговування багатоквартирної 
житлової забудови по вул. І Франка, 1 «в». 

2.16. Гр. Варцабі Вірі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 26. 

2.17. Гр. Дорогович Кристині Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0029 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 35 «є». 

2.18. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,2420 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Радіщева, 1. 

2.19. Гр. Гам Мирославі Дюлівні земельної ділянки             
площею 0,0738 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 7. 

2.20. Гр. Попадинцю Михайлу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0556 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гарайди, 45. 
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2.21. Гр. Шалаті Василині Іванівні земельної ділянки             

площею 0,0148 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 83. 

2.22. Гр. Зизичу Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0860 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 9.  

2.23. Гр. Лущаку Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 13.  

2.24. Гр. Головатому Дмитру Костянтиновичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 1.  

2.25. Гр. Стежковому Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 6. 

2.26. Гр. Немеш Миколі Степановичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 7. 

2.27. Гр. Дюгованцю Руслану Мироновичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 4. 

2.28. Гр. Теріву Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею    
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 8. 

2.29. Гр. Шуфричу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 3. 

2.30. Гр. Лещинському Віталію Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 8. 

2.31. Гр. Маді Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 
0,0971 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій. 

2.32. Гр. Шоляку Сергію Михайловичу земельної ділянки площею    
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 8. 

2.33. Гр. Чума Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 7. 

2.34. Гр. Кухнюк Григорію Володимировичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого. 

2.35. Гр. Бережанському Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Гагаріна. 
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2.36. Гр. Боротці Владиславу Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка. 

2.37. Гр. Данку Владиславу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

2.38. Гр. Белоглазовій Ганні Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

2.39. Гр. Легану Олександру Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

2.40. Гр. Рендзею Мирославу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

2.41. Гр. Легану Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

2.42. Гр. Данко Наталії Володимирівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

2.43. Гр. Данку Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковській. 

2.44. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-
2012» земельної ділянки для обслуговування багатоквартирної житлової 
забудови по вул. Духновича, 11. 

2.45. Гр. Козьмі Івану Стефановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.46. Гр. Яковчук Ганні Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. О. Гончара, 6.  

2.47. Гр. Сирохману Івану Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0267 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 13/2. 

2.48. Гр. Дочинець Віктору Івановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шпонтака. 

2.49. Гр. Кулазі Олександру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0822 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 117. 

2.50. Гр. Мельник Наталії Яношівні земельної ділянки             
площею 0,0070 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Перемоги, 27. 



 9
 
2.51. Гр. Щока Яношу Габоровичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Бородіна, б/н. 

2.52. Гр. Корпош Надії Георгіївні земельної ділянки             
площею 0,0207 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Підгірній, 22 «а». 

2.53. Гр. Корпош Надії Георгіївні земельної ділянки             
площею 0,0097 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Духновича, 3 «б». 

2.54. Гр. Попович Сергію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському, б/н. 

2.55. Гр. Левіта Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0043 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. І.Франка, б/н. 

2.56. Гр. Мешко Янеку Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському, б/н. 

2.57. Гр. Спієх Тетяні Василівні земельної ділянки             
площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Високій, б/н. 

2.58. Гр. Спієх Едуарду Йосиповичу земельної ділянки             
площею 0,0585 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Високій, б/н. 

2.59. Ужгородському вищому комерційному училищу Київського 
національного торговельно-економічного університету земельної ділянки             
площею 1,1770 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 
по Православній набережній, 21. 

2.60. Гр. Конкіну Сергію Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.61. Гр. Корбуту Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Тепличному, б/н. 

2.62. Гр. Станковичу Івану Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Тепличному, б/н. 

2.63. Гр. Мисишину Ярославу Ярославовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Закарпатській, б/н. 

2.64. Гр. Вересюку Віктору Степановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій. 
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2.65. Гр. Микулець Тетяні Андріївні земельної ділянки             

площею 0,0180 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Березовій. 

2.66. Гр. Борис Мирославі Йосифівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Баб'яка, б/н. 

2.67. Гр. Василець Миколі Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Брестькій, б/н. 

2.68. Гр. Курах Вірі Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Годинки, б/н. 

2.69. Гр. Данацко Мар’яні Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Північній, 105. 

2.70. Гр. Зелді Ірині Антонівні земельної ділянки площею 0,0891 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Підградській. 

2.71. Гр. Чепинцю Георгію Георгійовичу земельної ділянки площею 
0,0443 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 35. 

2.72. Гр. Горощаку Олександру Ярославовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській, б/н. 

2.73. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській, б/н.  

2.74. Гр. Ковальчуку Віктору Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській, б/н.  

2.75. Гр. Синькевич Владиславу Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській, б/н.  

2.76. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0312 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Північній, 23. 

2.77. Гр. Бедзір Зінаїді Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0778 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Добрянського, 5 «а». 

2.78. Гр. Бобак Олександру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Керченській. 

2.79. Гр. Овсепян Кристині Адіківні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 
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2.80. Гр. Рабош Альоні Олександрівні земельної ділянки             

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

2.81. Гр. Спієх Йосифу Йосифовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Керченській. 

2.82. Гр. Чепі Сергію Степановичу земельної ділянки             
площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Підгірній, 22. 

2.83. Гр. Тороні Олексію Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого. 

2.84. Гр. Хохловій Ларисі Аркадіївні земельної ділянки             
площею 0,00860 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Тімірязєва, 52. 

2.85. Гр. Гандзюк Ренаті Євгеніївні земельної ділянки             
площею 0,0172 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Козацькій, 66 «д». 

2.86. Гр. Шусті Сергію Анатолійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 153. 

2.87. Гр. Тимканичу Євгену Степановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

2.88. Гр. Гасинець Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 246. 

2.89. Гр. Петрішко Олександру Ярославовичу земельної ділянки             
площею 0,0596 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. В. Гуци, 22. 

2.90. Гр. Головачко Вікторії Володимирівні земельної ділянки площею 
0,3173 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Жатковича, 36. 

2.91. Гр. Лавкай Ельвірі Людвиківні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.92. Гр. Логвінову Віктору Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Ольбрахта, б/н. 

2.93. Гр. Лийзі Мирону Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.94. Гр. Логіну Василю Дмитровичу земельної ділянки             
площею 0,0865 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 
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2.95. Гр. Корсак Марії Вячеславівні земельної ділянки             

площею 0,0985 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, б/н. 

2.96. Гр. Рабош Альоні Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0784 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

2.97. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 53. 

2.98. Гр. Ключковичу Мирославу Петровичу земельної ділянки             
загальною площею 0,0126 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Підградській, 7. 

2.99. Гр. Долгош Магдалині Йосипівні земельної ділянки             
площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ст. Разіна, 62. 

2.100. Гр. Йовсай Валерії Емерихівні земельної ділянки             
площею 0,0516 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мала, 8. 

2.101. Гр. Пастеляк Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0485 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Чепура, 20. 

2.102. Гр. Гниді Магдалині Павлівні земельної ділянки площею 0,0400 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Житомірській - вул. Лікарняної. 

2.103. Гр. Кофель Михайлу Васильовичу земельної ділянки            
площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 19. 

2.104. Гр. Горвату Євгенію Юлійовичу земельної ділянки             
загальною площею 0,0318 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 10 «а». 

2.105. Гр. Фучко Юрію Юрійовичу земельної ділянки             
загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 12. 

2.106. Гр. Підлипному Юрію Васильовичу земельної ділянки             
загальною площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Плеханова, 17. 

2.107. Гр. Лангазову Павлу Павловичу  земельної ділянки             
загальною площею 0,0634 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Г. Артемовського, 30. 

2.108. Гр. Ленарт Дмитру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3. 

2.109. Гр. Ленарт Михайлу Степановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3 «а». 
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2.110. Гр. Ленарт Мілану Михайловичу земельної ділянки            

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3 «б». 

2.111. Гр. Жменяк Єлизаветі Михайлівні земельної ділянки             
загальною площею 0,2007 га для ведення особистого селянського господарства 
по вул. Гагаріна, 202. 

2.112. Гр. Зуб Юрію Андрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Богомольця, б/н. 

2.113. Гр. Опаленик Марті Юріївні земельної ділянки             
площею 0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Бічній, б/н. 

2.114. Гр. Курах Андрію Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Анкудінова, 6 (за дворами № 4, № 6). 

2.115. Гр. Бабич Надії Дем'янівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Слави, 69. 

2.116. Гр. Бабич Надії Дем'янівні земельної ділянки             
площею 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Слави, 69. 

2.117. Гр. Павук Марії Федорівні земельної ділянки             
площею 0,0628 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 1. 

2.118. Гр. Поляниці Галині Ігорівні земельної ділянки             
площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

2.119. Гр. Жирош Тарасу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

2.120. Гр. Гулаткан Федору Андрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Анкудінова, 6 "а" (за дворами № 4, № 6). 

2.121. Гр. Варга Степану Степановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 6. 

2.122. Гр. Довганич Вікторії Василівні земельної ділянки             
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шафарика, 31. 

2.123. Гр. Лукей Луці Лукичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Можайського, 9. 

2.124. Гр. Хижняк Павлу Павловичу земельної ділянки             
площею 0,0920 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 
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2.125. Лошак Ярославу Васильовичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. М. Підгорянки, б/н. 

2.126. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки             
площею 0,0155 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на пл. Ш.Петефі, 31 «а». 

 
3. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з 

подальшою реєстрацією її в комунальну власність: 
 
Департаменту міського господарства земельних ділянок  

- площею 1,2511 га по вул. Корятовича; 
- площею 2,6882 га по Набережній Незалежності; 
- площею  0,7290 га по вул. Волошина; 
- площею 0,3241 га по вул. Євгена Фенцика; 
- площею 0,7841 га по вул. Корзо; 
- площею 0,4394 га на пл. Театральній; 
- площею 3,0109 га на пл. Ш. Петефі. 
 
4. Надати наступним  фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

 
4.1. Гр. Якубик Ігорю Степановичу, гр. Ревес Оксані Степанівні земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 13. 

 
5. Надати наступним  фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування: 

 
5.1. Ужгородському Хрестовоздвиженському Греко-Католицькому 

Кафедральному собору земельної ділянки площею 0,0300 га для будівництва та 
обслуговування будівель релігійних організацій по вул. Грибоєдова (на 
території ЦМКЛ). 

5.2. Ужгородському міському пологовому будинку земельної ділянки 
площею 1,2451 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 «б». 
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6. Надати наступним  фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

 
Гр. Іван Любові Степанівні, гр. Тромпак Вікентію Степановичу земельної 

ділянки площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Декабристів, 2. 

 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


