
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про затвердження  
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, 40, 79-1, 92, 118, 122 - 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності", Законами України 
"Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про землеустрій", "Про оренду землі"  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  
підприємцям:      

1.1. Гр. Штулер Ользі Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0067 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.. Собранецькій,132 
та надати її в оренду строком на   п’ять  років до 20 вересня 2018 року. 

1.2. Гр. Кужальному Мар’яну Олександровичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0070 га (кадастровий номер ***) для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Бородіна, 3 «а» та надати її в 
оренду строком на п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

         1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «МП ТРАНС», ідент. код 
***, земельної ділянки (кадастровий номер ***) площею 1,8766 га, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
вул. Огарьова,15, з подальшою передачею в оренду строком на десять років до 
20 вересня 2023 року.   

1.4. Гр. Руснак Яну Яновичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0918 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Заньковецької, б/н 
та надати її в оренду строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.5. Гр. Кирилюку Олександру Івановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0056 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Конопляній, 10 та надати її в оренду строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 
року. 

1.6. Закарпатській обласній лікарні імені Андрія Новака ідент.             
код *** земельної ділянки площею 0,8880 га (кадастровий номер ***) для 
будівництва та обслуговування будівель, закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 «б» та надати її в постійне 
користування. 

1.7. Релігійній громаді Української православної церкви Свято – 
Троїцької церкви ідент. код 37742625 земельної ділянки площею 0,0251 га 
(кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій по  вул. Возз’єднання, б/н., та надати її в 
постійне користування. 

1.8. Управлінню Мукачівської греко – католицької єпархії ідент. код *** 
земельної ділянки площею 0,0321 га (кадастровий номер ***) для будівництва 
та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 
Капітульній, та надати її в постійне користування. 

         1.9. Гр. Бойчуку Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1023 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в мкрн. 
Червениця, мас. № 2 поз.9, та надати її в оренду строком на десять років до 20 
вересня 2023 року.   

1.10. Гр. Хрипак Марії Франтішківні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0715 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Фогорашія, б/н , та 
надати її в оренду строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.11. Гр. Шімон Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0478 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 58 , та 
надати її в оренду строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.12. Гр. Химинець Юлії Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0170 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Возз’єднання, 5 , та надати її в оренду строком на  
п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.13. Гр. Пересоляку Павлу Олександровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0150 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. І. Ваша, 2 «м», та надати її в оренду 
строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.14. Гр. Андрусь Андріані Федорівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0127 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22/2, та надати її в оренду 
строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 



1.15. Фізичній особі – підприємцю Гайчуку Петру Петровичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0650 га (кадастровий номер ***) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. А. Корольова, 7 «а» , 
та надати її в оренду строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.16. Приватному акціонерному товариству «Військово – страхова 
компанія», ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,1634 га (кадастровий 
номер ***) під власним нерухомим майном по Православній набережній, 11 , та 
надати її в оренду строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.17. Гр. Король Ользі Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0047 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/50, та надати її в оренду строком на  п’ять 
років до 20 вересня 2018 року. 

1.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Срібний лід», ідент. код 
***, земельної ділянки площею 0,8374 га (кадастровий номер ***) для 
будівництва та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури в районі  вул. Тлехаса, 89 «а», та надати її в оренду строком на  
п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.19. Гр. Басараб Вікторії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0288 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лікарняній, 3 , та 
надати її в оренду строком на  п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.20. Гр. Оксьон Маргариті Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0450 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Богомольця, 12 «а», та надати її в оренду строком на  
п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.21. Гр. Стецик Галині Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0015 га (кадастровий номер ***) для влаштування входу в торгово-
офісні приміщення по вул. Заньковецької, 6/23, та надати її в оренду строком на  
п’ять років до 20 вересня 2018 року. 

1.22. Гр. Стегурі Юрію Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0584 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Степанівській, 8 
та передати її у власність. 

1.23. Гр. Шоля Сергію Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0678 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мармуровій, 11 та 
передати її у власність. 

1.24. Гр. Дідик Віталію Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0657 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мармуровій, 9 та 
передати її у власність. 

1.25. Гр. Рудчику Валентину Степановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0725 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Мармуровій, 7 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Курак Любові Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0597 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільній, 9 та 
передати її у власність. 

1.27. Гр. Дідик Еміліяну Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 25 та 
передати її у власність. 

1.28. Гр. Людвиковському Степану Йосиповичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0435 га (кадастровий номер ***) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Донській, 23 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Тишанчин Марії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 197 
та передати її у власність. 

1.30. Гр. Деметрадзе Тамазу Ревазовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0629 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Каянській, 439 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Борисовій Магдалині Андріївні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Доманинській, 258 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Федор Марії Іванівні, ідент. номер ***, гр. Федор Івану 
Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0890 га (кадастровий 
номер ***) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 41 та передати її у 
спільну сумісну власність. 

1.33. Гр. Сембай Костянтину Володимировичу, ідент. номер ***, 
земельних ділянок загальною площею 0,0486 га (кадастровий номер *** пл. 
0,0096; кадастровий номер *** пл. 0,0390 га) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Мукачівській,77 та передати їх у власність. 

1.34. Гр. Каплар Василю Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га (кадастровий номер ***) для будівництва індивідуального 
гаражу по вул. Кошового, б/н та передати її у власність. 

1.35. Гр. Белякову Юрію Володимировичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0100 га (кадастровий номер ***) для будівництва 
індивідуального гаражу по вул. Джамбула, поз. 1 та передати її у власність. 

1.36. Гр. Биковій Ніні Олександрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, 59 та передати її у 
власність. 

1.37. Гр. Стегун Ганні Юріївні ідент. номер *** для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, по Православній наб., 21 
«а». 

1.38. Публічному акціонерному товариству «Готельно-туристичний 
комплекс «Інтурист - Закарпаття», ідент. код ***, земельну ділянку площею 



1,3857 га для обслуговування, реконструкції та добудови готельного комплексу 
на пл. Кирила і Мефодія, 5 .   

 

        2. 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 


