
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-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. Касинець Наталії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0549 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Шпонтака. 
 1.2. Гр. Марчуку Роману Валентиновичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по пров. Гірському, б/н. 
 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Райдуга" ідент. код. *** 
земельної ділянки площею 0,0065 га під власним нерухомим майном та для 
його обслуговування по пр. Свободи, 52. 
 1.4. Гр. Блага Оксані Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0674 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Стародоманинській. 
 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Оріон - 2005" ідент. код. 
*** земельної ділянки площею 0,0690 га для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови по вул. Минайській,16 «а» . 



 1.6. Гр. Химинець Юлії Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0150 га для обслуговування власного кафе по             
вул. Возз’єднання, 5. 
 1.7. Приватному підприємству спеціалізоване ремонтно – будівельне 
управління «Закарпатліфтмонтаж» ідент. код. *** земельної ділянки площею 
0,2160 га під виробничою базою по вул. Польовій, 4. 
 1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сітігруп Ужгород» ідент. 
код *** земельної ділянки площею 0,0300 га під власним нерухомим майном по 
вул. Грушевського, 33 «а». 
 1.9. Гр. Кучерявій Ганні Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0718 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Райдужній,51. 
 1.10. Гр. Лошак Діані Євгенівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Штефана, 2 «а». 
 1.11. Гр. Лялько Михайлу Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0222 га для іншої громадської забудови (житлової забудови 
та комерційного призначення) по вул. Минайській, б/н. 
 1.12. Гр. Казарян Наталії Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Слави, 25. 
 1.13. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку             
« Лермонтова 9 «А», ідент. код. ***, земельної ділянки площею 0,5154 га для 
обслуговування будинку та задоволення соціально-побутових потреб по вул. 
Лермонтова, 9 «а». 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч - Уж»             
ідент. код *** земельної ділянки площею 0,1136 га для будівництва та 
обслуговування власних нежитлових будівель та споруд по             
вул. Гвардійській, 30. 

1.15. Гр. Палапі Олександру Борисовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Єньковській, б/н. 

1.16. Гр. Попович Інні Іванівні, ідент. номер ***, земельну ділянку 
площею 0,0200 га під власним нерухомим майном по вул. Грибоєдова, 20 прим. 
1. 

1.17. Гр. Стебівка Наталії Степанівні, ідент. номер   ***, земельну ділянку 
площею 0,0200 га  під власним нерухомим майном по вул. Грибоєдова, 20 
прим. 2. 
 2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 2.1. Гр. Масляник Івану Федоровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 184. 
 2.2. Гр. Гасич Оксані Станківні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0212 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коцюбинського, 16 «а». 



 2.3. Гр. Сивак Зузанні Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 27. 

2.4. Гр. Гісем Едіті Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0627 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 2 «к». 

2.5. Гр. Товт Вікторії Володимирівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0557 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд по вул. Ст. Разіна, 34. 

2.6. Гр. Лазорик Олені Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Чапека,7. 

2.7. Гр. Мошковичу Івану Генріховичу, ідент номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0605 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Квітів, 3. 

2.8. Гр. Симчині Василю Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0256 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Руській, 14. 

2.9. Гр. Чумак Єлизаветі Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гагаріна, 82. 

2.10. Гр. Славич Юрію Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Янтарній, 2. 

2.11. Гр. Жетничка Марії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0886 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Котловинній, 18 зі зміною 
конфігурації без зміни площі. 

2.12. Гр. Фальковській Марії Василівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0614 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Другетів, 63. 

2.13. Гр. Худякову Вячеславу Тимофійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0429 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Берчені, 43 «а». 

2.14. Гр. Бугиній Надії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0702 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Шкільній, 14. 

2.15. Гр. Лукіта Марії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0156 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Сидоряка, 12. 

2.16. Гр. Матьовка Йолані Йосипивні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0646 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Насипній, 38. 

2.17. Гр. Коваленко – Павлич Наталії Іванівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0480 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Іванківській, 3. 



2.18. Гр. Рабіновіч Наталії Геннадіївні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Вавілова, 15. 

2.19. Гр. Кандієвій Наталії Валентинівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0582 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Яна Гуса, 42. 

2.20. Гр. Кіовичу Віктору Олексійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0434 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Ольбрахта, 12. 

2.21. Гр. Лаба Марії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0556 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Погорєлова, 19. 

2.22. Гр. Манцулич Лолітті Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га під власним гаражем та для його обслуговування               вул. 
Минайській, б/н. 

2.23. Гр. Маєрчик Павлу Степановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га під власним гаражем та для його обслуговування по 
вул. Минайській, б/н. 

2.24. Гр. Шероновій Валентині Володимирівні, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0100 га під власним гаражем та для його 
обслуговування по вул. Минайській, поз. 278. 

2.25. Гр. Буриніну Сергію Вікторовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га під власним гаражем та для його обслуговування по 
вул. Минайській, поз. 249. 

2.26. Гр. Лендєл Василю Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0021 га, під гаражем № 98 по    вул. Заньковецької, 30. 

2.27. Гр. Аділовій Наталії Миколаївні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га  для будівництва та обслуговування власного гаражу 
по вул. Требішовській. 

2.28. Гр. Медвідь Надії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0686 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 55. 

2.29. Гр. Гулеватому Костянтину Вікторовичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0950 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Бачинського, 92. 

2.30. Гр. Яценко Галині Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0763 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. Вузькій, 17. 

2.31. Гр. Ільків Кристині Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0195 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Другетів,61. 

2.32. Гр. Опаленику Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0996 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. Пестеля. 
  



 3. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування: 
      3.1. Закарпатському обласному комунальному підприємству 
«Міжнародний аеропорт Ужгород» ідент. код ***, земельних ділянок площами 
0,0356 га, 13,4792 га, 1,8233 га для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій,145. 
 3.2. Комунальному підприємству «Ужгородліфт» ідент. код ***земельну 
ділянку площею 0,2160 га під виробничою базою по вул. Польовій, 4. 3.3. 
Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства міста Ужгорода» ідент. код ***земельних ділянок 
площею 0,0240 га по вул. Грушевського, 6 «а» , площею 0,0232 га по вул. 
Легоцького, 9 «а» для обслуговування об’єктів питного водопостачання. 

3.4. Закарпатському академічному обласному театру ляльок ідент. код 
***земельну ділянку площею 0,1238 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно – просвітницького обслуговування на пл. 
Театральній, 8. 

3.5. Апеляційному суду Закарпатської області ідент. код ***земельну 
ділянку площею 0,1742 га для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування по   вул. О. Довженка,7. 

4. 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 


