
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо  
відведення земельних ділянок 
 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи 
генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 20, 
92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, 
Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про 
Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень", "Про землеустрій", "Про оренду землі"   

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Надати наступним юридичним,  фізичним особам та фізичним 

особам -  підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних 
ділянок з подальшою передачею їх в оренду: 
          

1.1. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. Другетів, 71. 

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

1.3. Фізичній особі-підприємцю Захарченко Андрію Вікторовичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0628 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Галана, 2 «а». 

1.4. Гр. Ешпан Ганні Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0836 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. 
Гранітній, 1 «а». 



1.5. Гр. Свиді Георгію Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 
Свободи, 25. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Проект готель 
консалтинг ЛТД», ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,2832 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. 
Театральній, 5,7. 

1.7. Гр. Маріна Нуцу Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській, б/н. 

1.8. Фізичній особі-підприємцю Пишка Руслану Михайловичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,1005 га під об’єктом нерухомого майна 
та для його обслуговування по вул. Джамбула, 117 «а». 

1.9. Фізичній особі-підприємцю Станкович Наталії Іванівні, ідент. номер 
***, земельної ділянки площею 0,2344 га під власним нерухомим майном та для 
його обслуговування по вул. Собранецькій, 120 «а». 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
  

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

2.2. Гр. Липчей Ганні Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Руській, 38. 

2.3. Гр. Чонка Іштвану Войтеховичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0298 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Спартака, 3. 

2.4. Гр. Купар Любові Антонівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0017 га під індивідуальним гаражем № 9 по вул. Белінського, б/н.  

2.5. Гр. Пасічник Нелі Анатоліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
загальною площею 0,0543 га (площа 0,0454 га, площа 0,0089 га) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Горянській, 27. 

2.6. Гр. Бонь Ганні Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0891 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 59. 

2.7. Гр. Віднянській Олені Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0440 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 9. 

2.8. Гр. Шип Марії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Д. Галицького, 9. 

2.9. Гр. Симчині Віталію Володимировичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Володимирській, б/н. 



2.10. Гр. Мині Ганні Іллівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0455 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Борканюка, 27. 

2.11. Гр. Пітра Нелі Володимирівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0300 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гренджі Донського, 3. 
 

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

3.1. Гр. Ганчак Марії Михайлівні ідент. номер ***, гр. Ганчак Марті 
Іванівні ідент. номер ***, гр. Ганчак Павлу Івановичу ідент. номер ***, 
земельну ділянку площею 0,0835 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Бачинського, 62. 
 3.2. Гр. Мінчук Олександрі Іванівні ідент. номер ***, гр. Лелекач Єві 
Юліївні ідент. номер ***, земельну ділянку площею 0,1105 га, для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, по 
вул. Бачинського, 51. 
 
 4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування: 
       

4.1. Департаменту міського господарства ідент код ***, земельної ділянки 
площею 0,2805 га  для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини по 
вул. Ракоці, 2. 
             

5. 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 


