
 

 

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. 1.1. Фізичній особі – підприємцю Догруер Лесі Іванівні земельної 
ділянки площею 0,0015 га під прибудовою до власного нерухомого майна по             
вул. Минайській, 28/27. 

1.2. Гр. Гладжикурка Василю Івановичу, гр. Гладжикурка Надії 
Богданівні, гр. Гладжикурка Людмилі Василівні земельної ділянки            
загальною площею 0,0026 га (0,0008 га та 0,0018 га) для влаштування входу до 
власного житлового приміщення  по  пр. Свободи, 28/20.  

1.3. Фермерському господарству «Ранет» земельної ділянки загальною 
площею 0,1620 га для обслуговування власних складських приміщень та 
приміщення контори по вул. Лавріщева, 31. 

1.4. Гр. Лучин Марині Федорівні земельної ділянки площею 0,0066 га для 
будівництва та обслуговування магазину-кафе по вул. Грушевського, 29/1. 

1.5. Гр. Микулець Андрію Петровичу земельної ділянки             
площею 0,0373 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Карпатській, 1.  
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1.6. Гр. Кулазі Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 117.  

1.7. Гр. Кучер Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 0,0052 
га для розширення та обслуговування власної квартири по             
вул. Добрянського, 12/12. 

1.8. Гр. Мартин Ользі Ігорівні земельної ділянки             
площею 0,0163 га для ведення комерційної діяльності під власним нежитловим 
приміщенням по  Студентській набережній, 2 «в».  

1.9. Гр. Павлич Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0489 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по пров. Криничному, 23. 

1.10. Фізичній особі-підприємцю Дилевській Олені Анатоліївні земельної 
ділянки площею 5,1 кв.м. для влаштування входу до власного торгово-офісного 
приміщення по вул. Л. Толстого, 8 прим. 4. 

1.11. Гр. Брензович Ярославі Івановні земельної ділянки площею 0,0012 
га для влаштування входу до власної квартири по вул. Гойди, 28/1. 

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

1.13. Гр. Богнат Ірині Людвигівні, гр. Гатрак Петру Йосифовичу 
земельної ділянки площею 0,0576 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Стародоманинській, 65. 

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

1.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр-СД-Маркет» 
земельної ділянки площею 0,0693 га під комплексом дитячого садка № 30 по 
вул. Шевченка, 42. 

1.16. Фізичній особі-підприємцю Суханову Олександру Олександровичу 
земельної ділянки площею 0,0052 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Підградській, 57. 

1.17. Гр. Грабар Олександру Олександровичу  земельної ділянки площею 
0,2262 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Собранецькій, 164. 

1.18. Публічному акціонерному товариству комерційного банку 
«Приватбанк» земельної ділянки площею 0,0029 га для будівництва та 
обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по             
вул. Собранецькій, 189. 

1.19. Гр. Римаруку Василю Дмитровичу  земельної ділянки площею 
0,0067 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Чорновола, 1 прим. 1. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
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2.1. Гр. Чомоляк Ользі Костянтинівні земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 157.  

2.2. Гр. Богдан Людвигу Берталоновичу земельної ділянки             
площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ужанській, 80 «б».  

2.3. Гр. Сахно Віталію Івановичу земельної ділянки            
площею 0,0044 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на пл. Корятовича, 31 «а».  

2.4. Гр. Івашку Петру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0276 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. І.Франка, 18.  

2.5. Гр. Петріченко Марії Дмитрівні земельної ділянки             
площею 0,0429 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 41.  

2.6. Гр. Козел Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0808 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 29.  

2.7. Гр. Великанському Владиславу Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 9.  

2.8. Гр. Терпак Ганні Андріївні земельної ділянки             
площею 0,0440 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Донській, 3.  

2.9. Гр. Варгулич Юрію Петровичу земельної ділянки            
площею 0,0136 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 12.  

2.10. Гр. Мегелі Єлизаветі Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0649 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Джамбула, 49.  

2.11. Гр. Червеняку Іштвану Ласловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 18.  

2.12. Гр. Беркуті Ірині Федорівні земельної ділянки             
площею 0,0594 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єрмака, 12.  

2.13. Гр. Лішка Олександру Олександровичу земельної ділянки             
площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 63 (поз. 109).  

2.14. Гр. Цеголняй  Магдалині  Іванівні земельної ділянки    площею 
0,3831 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Гагаріна, 232. 

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

2.16. Гр. Молнар Каталіні Олександрівні земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н. 
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2.17. Гр. Ващуку Федору Григорійовичу земельної ділянки 

площею 0,0015 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Цегольнянській, 3.  

2.18. Гр. Фальковському Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки 
площею 0,0614 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 63.  

2.19. Гр. Рего Юлію Дюловичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Дендеші, 111. 

2.20. Гр. Піясюк Ганні Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0250 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Короленка, 30. 

2.21. Гр. Клінець Єві Степанівні земельної ділянки площею 0,0091 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по   вул. Фединця, 32. 

2.22. Гр. Костик Ользі Василівні земельної ділянки площею 0,0935 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Загорській, 111 «а». 

2.23. Гр. Бадзо Іллешу Яношовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Криничній, 17. 

2.24. Гр. Балла Михайлу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 52 «а». 

2.25. Гр. Гандзюк Євгенію Борисовичу земельної ділянки             
площею 0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Козацькій, 66 «д». 

2.26. Гр. Костенко Любові Андріївні земельної ділянки площею 0,0010 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по набережній Незалежності, 20. 

2.27. Гр. Пушкарьовій Оксані Вікентіївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Слави, 97. 

2.28. Гр. Міовканичу Миколі Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0833 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Рильського, 9. 

2.29. Гр. Голінка Юрію Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0863 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 92. 

2.30. Гр. Бабука Віктору Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 57. 

2.31. Гр. Біляк Ярославу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кленовій, 11. 

2.32. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій. 
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2.33. Гр. Корпош  Надії Георгіївні земельної ділянки             

площею 0,0693 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Руській, 31. 

2.34. 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». 

2.35. Гр. Павлюлинцю Юрію Михайовичу земельної ділянки             
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Садової. 

2.36. Гр. Павлюлинцю Михайлу Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Садової. 

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

2.38. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0250 га для ведення садівництва по вул. Божук, б/н. 

2.39. Гр. Кардачу Василю Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній. 

2.40. Гр. Скубеничу Петру Івановичу земельної ділянки площею 0,0905 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Ужанській, 37. 

2.41. Гр. Курах Наталії Павлівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Легоцького, б/н. 

2.42. Гр. Посмітюх Ірині Остапівні земельної ділянки             
площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Героїв, б/н. 

2.43. Гр. Мандзюку Дмитру Дмитровичу земельної ділянки  площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.44. Гр. Мандзюку Роману Степановичу земельної ділянки  площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.45. Гр. Мандзюк Ганні Федорівні земельної ділянки  площею 0,0510 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.46. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу земельної ділянки  площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.47. Гр. Сирохман Івану Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0343 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 13/2. 



 6
2.48. Гр. Лацко  Раїсі  Зигмундівні земельної ділянки             

площею 0,0440 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Прикордонній, 28. 

2.49. Гр. Кекерчень Володимиру Володимировичу земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в мкрн. «Боздош». 

2.50. Гр. Пожо Ользі Андріївні земельної ділянки площею 0,0210 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Антонівській, 22. 

2.51. Гр. Гембік Любові Миколаївні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Гранітній, 11. 

2.52. Гр. Гембік Віталію Миколайовичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гранітній, 11. 

2.53. Гр. Гембік Андрію Віталійовичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гранітній, 11. 

2.54. Гр. Сеплювчак Володимиру Володимировичу земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гранітній, 11. 

2.55. Гр. Ганчак Дмитрію Едуардовичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гранітній, 11. 

2.56. Гр. Данило Владиславу Володимировичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гранітній, 11. 

2.57. Гр. Легач Ярославу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.58. Гр. Антонову Роману Євгеновичу земельної ділянки             
площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.59. Гр. Тірпак Єлизаветі Юріївні земельної ділянки  площею 0,0267 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Берчені, 32 «а». 

2.60. Гр. Кудрявцевій Тетяні Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0669 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 25. 

2.61. Гр. Петканичу Сергію Федоровичу земельної ділянки площею 
0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 123. 

2.62. Гр. Романець Анжеліці Василівні земельної ділянки             
площею 0,0777 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Колгоспній. 
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2.63. Гр. Пітоліну Дмитру Владиславовичу земельної ділянки             

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Східній, 16. 

2.64. Гр. Байзі Ніні Валеріївні земельної ділянки площею 0,0176 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на пл. Лаборця, 13. 

2.65. Гр. Артимовській Ларисі Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0543 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 100. 

2.66. Гр. Грицько Оксані Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Шевченка, 9. 

2.67. Гр. Мясищеву Георгію Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Шевченка, 9. 

2.68. Гр. Резвановій Інні Дмитрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Райдужній. 

2.69. Гр. Лазарчик Марії Стефанівні земельної ділянки             
площею 0,0321 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Львівській, 20. 

2.70. Гр. Родному Володимиру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0146 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 116/2. 

2.71. Гр. Ниймет Любові Василівні земельної ділянки             
площею 0,0372 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Котовського, 29. 

2.72. Гр. Попович Олександру Степановичу земельної ділянки             
площею 0,0070 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Заньковецької, б/н. 

2.73. Гр. Боднар Юрію Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Грушевського, б/н. 

2.74. Гр. Могуч Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Золотистій, б/н. 

2.75. Гр. П’янковій Тімеі Василівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Золотистій, б/н. 

2.76. Гр. Білак Олександру Павловичу земельної ділянки             
площею 0,0987 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Райдужній. 

2.77. Гр. Вербичу Івану Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій. 
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2.78.  Гр.  Чонці  Любові  Іванівні   земельної ділянки             

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

2.79. Гр. Тігор Роберту Робертовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій. 

2.80. Гр. Богоцькому Євгенію Вільгельмовичу земельної ділянки             
площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Підградській, 33 «б». 

2.81. Гр. Федак Юрію Юрійовичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гранітній, 11. 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

3.1. Гр. Попович Геннадію Тіборовичу, гр. Іван Тібору Тіборовичу,             
гр. Іван Вірі Гейзівні земельної ділянки площею 0,0589 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Фучіка, 28.  

3.2. Гр. Горват Сільвії Карлівні, гр. Горват Єві Карлівні земельної ділянки 
площею 0,0581 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Донській, 52.  

3.3. Гр. Голінка Вероні Павлівні, гр. Дудик Юстині Степанівні,             
гр. Голінка Вікторії Анатоліївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Горянській, 49. 

3.4. Гр. Мондок Агнесі Іванівні, гр. Мондок Стефану Івановичу земельної 
ділянки площею 0,0463 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 22. 

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

4.1. Державному вищому навчальному закладу «Ужгородський 
національний університет» земельної ділянки площею 0,7081 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по             
вул. Заньковецької, 87 «б».  

4.2. Державному вищому навчальному закладу «Ужгородський 
національний університет» земельної ділянки площею 1,1448 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Українській, 19.  

4.3. Дошкільному навчальному закладу № 36 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 
1,0093 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. 
Бачинського, 27.  
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4.4. Релігійній громаді римсько- католицької церкви (Георгіївської) 

земельної ділянки площею 0,0085 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій (обслуговування каплиці) по 
вул. Заньковецької, б/н зі зміною конфігурації та площі земельної ділянки.  

4.5. Державному вищому навчальному закладу «Ужгородський 
національний університет» земельної ділянки площею 1,5984 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по             
вул. Підградській, 33.  

4.6. Релігійній громаді римсько-католицької церкви /Георгіївської/ 
земельної ділянки площею 0,0401 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій в мікрорайоні «Радванка». 

4.7. Спеціалізованому навчально-виховному комплексу з поглибленим 
вивченням англійської мови «Пролісок» Ужгородської міської ради 
Закарпатської області земельної ділянки площею 0,8971 га для будівництва та 
обслуговування закладів освіти по пр. Свободи, 41. 

4.8. Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Свято-
Преображенській м. Ужгород земельної ділянки площею 0,0300 га для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
(обслуговування каплиці) по вул. Тихій. 

4.9. Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Рождества Івана 
Хрестителя м. Ужгород (мкр. «Радванка») земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування культової споруди по вул. Тельмана, б/н. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


