
 

 

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 «Петрол-Гарант»,             
ідент. код 36541339, земельної ділянки площею 0,0060 га для добудови до 
власного офісного приміщення (для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови) по вул. Одеській, 3.  

1.2. Гр. Фокіну Павлу Володимировичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0056 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Л.Толстого, 7/3.  

1.3. Колективному малому підприємству «Реммеблі»,             
ідент. код 03054114, земельних ділянок загальною площею 0,0521 га (0,0396 га 
та 0,0125 га) для ведення виробничо-господарської діяльності по            
вул. Мукачівській, 2 

1.4. Гр. Роман Аллі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Загорській. 

1.5. Гр. Соляник Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в районі вул. Загорської.   
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1.6. Гр. Панаіт Володимиру Івановичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0422 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Сріблястій, 48. 

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

1.8. Гр. Дік Юрію Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0045 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Фединця, б/н. 

1.9. Гр. Попович Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. Загорської. 

1.10. Фізичній особі-підприємцю Гозда Івану Юрійовичу,            
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0154 га для обслуговування 
господарської будівлі по вул. Грушевського, 31«а». 

1.11. Гр. Федак Надії Дмитрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0201 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Українській, 16. 

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД»,             
ідент. код 37014218, земельної ділянки площею 0,9931 га під власним 
нерухомим майном та для його обслуговування по вул. Паризької Комуни, 4 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД»,             
ідент. код 37014218, земельної ділянки площею 0,4218 га під власним 
нерухомим майном та для його обслуговування по вул. Паризької Комуни, 4 

1.14. Фізичній особі-підприємцю Личко Світлані Юріївні,            
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0045 га, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, поз.5. 

1.15. Фізичній особі-підприємцю Личко Світлані Юріївні,            
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0035 га, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, поз.4. 

1.16. Гр. Радь Ганні Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0900 га, для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Дендеші, 121. 

1.17. Гр. Куцик Ганні Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0900 га, для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Дендеші, 121. 

1.18. Гр. Стегура Марії Іллівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0045 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. 
Заньковецької, поз. 1. 

1.19. Гр. Брунцвік Євгенії Олексіївні, ідент. номер ***,  земельної ділянки 
площею 0,0040 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. 
Заньковецької, поз. 2. 

1.20. Гр. Орос Вероніці Михайлівні, ідент. номер ***, гр. Даньо Олесі 
Вікторівні, ідент. номер ***, Гр. Землякову Олексію Олексійовичу, ідент. номер 
***, Гр. Бек Степану Євгеновичу, ідент. номер ***, Гр. Даньо Ользі 
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Михайлівні, ідент. номер ***,                      земельної ділянки площею 0,0392 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Берчені, 19. 

1.21. Комунальному підприємству «Житловий ремонтно-експлуатаційний 
район №8» Ужгородської міської ради, ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 0,0589 га для будівництва та обслуговування аварійно-диспетчерської 
служби по вул. Богомольця. 

1.22. Гр. Івановій Інні Вячеславівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0255 га, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі  по вул. 
Острівній, 2 «а». 

1.23. Фізичній особі-підприємцю Бенедик Богдану Васильовичу,            
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0028 га, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по наб. Незалежності, 2. 

1.24. Гр. Стегурі Марії Іллівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. 
Заньковецької, поз. 3. 

1.25. Фізичній особі-підприємцю Микулець Андрію Петровичу,            
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0208 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Березовій. 

1.26. Фізичній особі-підприємцю Микулець Андрію Петровичу,            
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0373 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Карпатській, 1. 

1.27. Гр. Янцо Ірині Теодорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Єньковській, б/н. 

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

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

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

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

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

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

1.34. Гр. Данило Владиславу Володимировичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Гранітній, 11. 
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1.35. Гр. Демиді Миколі Михайловичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,0010 га для влаштування входу з метою  
реконструкції квартири під нежитлові приміщення  по  вул. Сечені, 50/53. 

1.36. Гр. Мендель Оксані Олексіївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0020 га для влаштування входу з метою реконструкції квартири під 
нежитлові приміщення по  пр. Свободи, 45. 

1.37. Фізичній особі-підприємцю Чернецькій Світлані Миронівні, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0070 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по  вул. Гагаріна, 36. 

1.38. Гр. Рішко Василю Адальбертовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Доманинській, 241. 

1.39. Гр. Купець Марії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0175 га для ведення комерційної діяльності по вул. Перемоги, б/н 
(біля будинку № 145). 

1.40. Гр. Опаленику Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Пестеля, б/н. 

1.41. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгово-
комерційному підприємству «Альбом ЛТД», ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 0,0515 га для будівництва та обслуговування виробничого цеха по вул. 
Кармелюка, 7. 

1.42. Гр. Гулянич Адріані Ігорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0977 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по пров. Гірському. 

1.43. Гр. Масляник Івану Федоровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0385 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Доманинській, 184. 

1.44. Гр. Цьока Вікторії Сергіївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0015 га для реконструкції та розширення житлової площі по             
вул. Бачинського, 42/4. 

1.45. Гр. Фаркаш Людмилі Адамівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0140 га для ведення комерційної діяльності на пл. Пушкіна, 3/3. 

1.46. Гр. Ухаль Дмитру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0115 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. Гойди, 28. 

2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  

2.1. Гр. Сахно Віталію Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0044 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по пл. Корятовича, 31«а». 

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

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

2.4. Гр. Мешко Оксані Михайлівні, ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,0132 га (0,0114 га та 0,0018 га) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
пл. Корятовича, 13. 

2.5. Гр. Поневач Олександру Омельяновичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0713 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по  вул. Доманинській, 161. 

2.6. Гр. Молнар Наталії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,3156 га для ведення особистого селянського господарства по             
вул. Гагаріна, 182. 

2.7. Гр. Нінц Емануілу Людвиковичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0585 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. М. Вовчка, 7. 

2.8. Гр. Матею Мирославу Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0756 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Теодора Ромжі, 3. 

2.9. Гр. Юрочко Марії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0926 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Буковинській, 22. 

2.10. Гр. Голінка Марії Ігнатівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Козацькій, 1. 

2.11. Гр. Рего Юлію Дюловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Дендеші, 111. 

2.12. Гр. Будинській Оксані Василівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0831 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Собранецькій, 34. 

2.13. Гр. Газа Михайлу Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га, для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
О.Кобилянської. 

2.14. Гр. Ілиньо Ірині Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0300 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Українській, 67. 

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

2.16. Гр. Тидень Марії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,036 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Фучіка, 40. 

2.17. Гр. Іваницькому Оресту Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, вул. Райдужній, 12. 
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2.18. Гр. Романець Анжеліці Василівні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0777 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Колгоспній. 

2.19. Гр. Бірнштейн Ангеліні Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Університетській, б/н. 

2.20. Гр. Пітра Нелі Володимирівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га, для індивідуального гаражного будівництва по  вул. Гренджі 
- Донського, 3. 

2.21. Гр. Пітра Петру Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га, для індивідуального гаражного будівництва по            
вул. Вірменській, 17. 

2.22. Гр. Щавелєву Валерію Степановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га, для індивідуального гаражного будівництва по  вул. 
Панаса Мирного, поз.2. 

2.23. Гр. Щавелєвій Тетяні Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га, для індивідуального гаражного будівництва по вул. Панаса 
Мирного, поз.1. 

2.24. Гр. Шпонтак Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га, для індивідуального гаражного будівництва, по   
вул. Жемайте. 

2.25. Гр. Тігор Роберту Робертовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0998 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Тельмана. 

2.26. Гр. Кулага Олександру Івановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0822 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Дендеші, 117. 

2.27. Гр. Лялько Михайлу Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0074 га, для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
Минайській, б/н. 

2.28. Гр. Ломага Наталії Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Героїв, б/н. 

2.29. Гр. Плавайко Оксані Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0900 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Баб’яка, б/н. 

2.30. Гр. Маціканич Василю Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в районі вул. Тепличної. 

2.31. Гр. Новоторовій Наталії Володимирівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Баб’яка, б/н. 

2.32. Гр. Стрічко Оксані Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0023 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Заньковецької, 30, поз. 22. 
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2.33. Гр. Кундрик Тамілі Михайлівні, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Янтарній, 2. 

2.34. Гр. Смерека Маріяну Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Гагаріна, 233. 

2.35. Гр. Смерека Надії Йосипівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гагаріна, 233. 

2.36. Гр. Смерека Наталії Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гагаріна, 233.  

2.37. 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. 

2.38. 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. 

2.39. Об’єднанню співвласників 6-и квартирного будинку по             
вул. Д. Климпуша, 6, ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,0640 га під 
багатоквартирним будинком та прибудинковою територією по             
вул. Д. Климпуша, 6. 

2.40. Гр. Чаварзі Наталії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                       вул. 
Минайській, б/н. 

2.41. Гр. Ястребову Дмитру Геннадійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Минайській, б/н. 

2.42. Гр. Маєрчик Маріанні Василівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Минайській, б/н. 

2.43. Гр. Макар Марії Йосипівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, 
б/н. 

2.44. Гр. Неймет Валерії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, 
б/н. 

2.45. Гр. Синетар Івану Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, 
б/н. 

2.46. Гр. Корж Єлизаветі Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Урожайній, 9. 

2.47. Гр. Спіріній Вікторії Володимирівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0155 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Джамбула, 113. 
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2.48. Гр. Чучка Ользі Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0127 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Цегольнянській, 6. 

2.49. Гр. Рущак Володимиру Івановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Верховинській, б/н. 

2.50. Гр. Кудрявцевій Тетяні Вікторівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Кошицькій, 25. 

2.51. Гр. Сухан Альберту Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0125 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Українській, 11 «в». 

2.52. Гр. Шпонтак Вероні Ласлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0021 га для індивідуального гаражного будівництва по вул. Жемайте, 
гараж № 3. 

2.53. Гр. Когутка Івану Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Дендеші, 79. 

2.54. Гр. Цап Василю Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0777 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Собранецькій, 105. 

2.55. Гр. Вересюк Костянтину Вікторовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по                                               вул. 
Закарпатській, 17 «а». 

2.56. Гр. Кунинець Христині Федорівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0906 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Станційна, 58. 

2.57. Житлово - будівельному кооперативу «Зірка», ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 1,1643 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Грушевського, 37. 

2.58. Гр. Анталовці Тетяні Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0020 га, для індивідуального гаражного будівництва по            
вул. Чорновола, 5. 

2.59. Гр. Вітюк Анатолії Цезарівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0299 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Спортивній, 15. 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

3.1. Гр. Федор Марії Іванівні, ідент. номер ***,  гр. Газа Аллі Емерихівні, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. 
Загорській, 67.  
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3.2. Гр. Вайзер Агнесі Степанівні, ідент. номер ***,  гр. 

Вайзер Ганні Андріївні, ідент. номер ***, гр. Віраг Андрію Миколайовичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. 
Котловинній, 3. 

3.3. Гр. Саглиці Єві Йосипівні, ідент. номер ***, гр. Шкробак Ганні 
Янівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вул. С. Лазо, 9. 

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

4.1. Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Рождества Івана 
Хрестителя м.Ужгород (мкрн. Радванка), ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування культової споруди по вул. 
Тельмана, б/н. 

4.1. Державному підприємству «Ужгородське лісове господарство», 
земельної ділянки площею 184,0 га для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг на території м.Ужгорода. 

4.2. Дошкільному навчальному закладу № 28 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,5643 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти по вул. Добролюбова, 4 «а». 

4.3. Ужгородському вищому комерційному училищу, земельної ділянки 
площею 1,1770 га для обслуговування навчального закладу по Православній 
набережній, 21. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


