
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
(5 – е пленарне засідання) 

 

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. Яночку Андрію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0058 га для обслуговування власних офісних приміщень по пр. 
Свободи, 36. 

1.2. Приватному підприємству «Ресурс- Сервіс 2007», ідент. код 35561362 
земельної ділянки площею 2,1800 га для обслуговуванні власних виробничих 
споруд по вул. Баб’яка, 2. 

1.3.  Фізичній особі – підприємцю Беть Марії Дмитрівні, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0062 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Можайського, 5. 

1.4. Приватному підприємству «Володимир», ідент. код 32634623, 
земельної ділянки площею 0,3528 га для експлуатації та обслуговування 
нежитлових приміщень по вул. Доманинській, 336. 

1.5. Приватному акціонерному товариству «Закарпатбджолопром», ідент. 
код 00698868, земельної ділянки площею 0,3053 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Нікітіна, 15. 
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1.6. Приватному підприємству «Вітана», ідент. код 31072269, 

земельних  ділянок із зміною конфігурацій без зміни площ та цільового 
призначення: 

- земельної ділянки площею 0,0171 га (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0115) по вул. Волошина, 2; 

- земельної ділянки площею 0,0565 га (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0085) по вул. Волошина, 2; 

- земельної ділянки площею 0,0608 га (кадастровий номер 
2110100000:05:002:0097) по вул. Волошина, 4; 

- земельної ділянки площею 0,0041 га (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0059) по вул. Волошина, 4; 

- земельної ділянки площею 0,0072 га (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0084) по вул. Волошина, 6; 

- земельної ділянки площею 0,0126 га (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0058) по вул. Волошина, 6; 

- земельної ділянки площею 0,0159 га (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0108) по вул. Волошина, 8 для обслуговування власних 
нежитлових приміщень. 

1.7. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0894 га для комерційного використання на Слов’янській наб. 
23. 

1.8. Гр. Мордяк Ярославу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0476 га для будівництва торгового комплексу  по вул. 
Грушевського,2. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр-2», ідент. код 
31402969, земельної ділянки площею 0,0033 га для облаштування входу в 
приміщення закладу харчування по вул. Минайській, 16. 

1.10. Гр. Жолтані Миколі Івановичу, ідент. номер ***,   гр. Сільваші 
Володимиру Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,4680 га під власним нерухомим майном та для його обслуговування по вул. 
Підградській, 40. 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатський 
навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів», ідент. код 32890964, 
земельної ділянки площею 0,0400 га для навчальних цілей по             
вул. Минайській, 16. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 
2.1. Гр. Король Юрію Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 166. 

2.2. Гр. Моргентал Йосипу Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0571 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 91. 
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2.3. Гр. Кокіш-Мельник Миколі Григоровичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Озерній, 43. 

2.4. Гр. Черниченко Елеонорі Дмитрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20. 

2.5. Гр. Дендеші Оксані Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Бородіна,7. 

2.6. Гр. Джобак Марії Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0935 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 68. 

2.7. Гр. Ковальчук Софії Арпадівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20. 

2.8. Гр. Мицка Ганні Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0550 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. С. Разіна, 38. 

2.9. Гр. Мадяр Йожефу Олександровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0155 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сидоряка, 32. 

2.10. Гр. Ленюському Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0518 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Дравецькій, 8. 

2.11. Гр. Ломовцевій Тамарі Едуардівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0254 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Чайковського, 17. 

2.12. Гр. Правдюк Ларисі Миколаївні  ідент. номер ***,  земельної 
ділянки площею 0,0732 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Митна, 32. 

2.13. Гр. Рошко Кларі Йосипівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0421 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Дендеші, 41. 

2.14. Гр. Криса Марії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0485 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Ужанській, 59. 
         2.15.  Гр. Далекорей Марії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0865 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Горянської Ротонди,12. 

2.16. Гр. Гайчук Еріку Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0229 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Павлова, 26. 

2.17. Гр. Цвєтковій Ользі Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0599 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Артилерійській, 11. 
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2.18. Гр.  Цьока Дмитру Дмитровичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,0623 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Квітів, 43. 

2.19. Гр. Пригарі Василю Дмитровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0480 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по                                               вул. 
Малокам’яній, 11. 

2.20. Гр. Онисько Людмилі Федорівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0643 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Горянській, 12. 

2.21. Гр. Ковальчук Маріанні Богданівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0420 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Фогорашія, 13. 

2.22. Гр. Ігнатику Юрію Миклайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0408 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Грабаря, 4 «а». 

2.23. Гр. Подгорнову Миколі Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0030 га для обслуговування власного гаража № 33 по вул. 
Богомольця, б/н. 

2.24. Гр. Пінджолі Валентині Іванівні, ідент. номер 2080515828, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Стародоманинській, 88. 

2.25. Гр. Трофіменковій Людмилі Петрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0022 га, для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
Богомольця, б/н, поз. 16. 

2.26. Гр. Яушевій Ліліані Айратівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0030 га, для індивідуального гаражного будівництва по               вул. 
Богомольця, б/н, поз. 80. 

2.27. Гр. Яушевій Ліліані Айратівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0032 га, для індивідуального гаражного будівництва по               вул. 
Богомольця, б/н, поз. 85. 

2.28.  Гр. Яушеву Айрату Канзелгелимовичу, ідент. номер  ***, земельної 
ділянки площею 0,0027 га, для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
Богомольця, б/н, поз. 84, з подальшою передачею у 

2.29. Гр. Федьо Івану Вікентійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Гагаріна, 375, з подальшою 
передачею у власність 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

 
3.1. Гр. Романцю Івану Івановичу, ідент. номер ***,             

гр. Романець Тетяні Золтанівні, ідент. номер ***,  земельної ділянки площею 
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0,0739 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка, 11. 

3.2. Гр. Шатура Тетяні Олександрівні,  ідент. номер ***, гр. Товт Ігорю 
Олександровичу ідент. номер ***, гр. Пітков’ят Олександру Матвійовичу ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0578 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських         будівель та споруд по 
вул. С. Разіна, 32. 

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

4.1. Релігійній громаді Української православної церкви Святої 
Великомучениці Варвари (м. Ужгород), ідент. код 35561532, земельну ділянку 
площею 0,3462 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій по вул. Минайській, 71. 

4.2. Закарпатському обласному бюро судово-медичної експертизи ідент. 
код 01992216, земельну ділянку площею 0,1038 га для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 
по вул. Перемоги, 83. 

 
5. Надати Департаменту міського господарства Ужгородської міської 

ради дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок: 
- Земельної ділянки площею 0,0638 га для обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування по вул. Минайській, 3 "а". 
- Земельної ділянки площею 0,0230 га для обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування по вул. Горянській,6. 
- Земельної ділянки площею 0,2088 га для обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування по вул. Сечені, 29 «а». 
- Земельної ділянки площею 0,0603 га для обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування по вул. 8- Березня, 18 «а» 
 
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 
 
 
Міський голова                                                                           В. Погорелов 


