
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (8-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. Ухаль Дмитру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0115 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Гойди, 28.  

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я.», ідент. код 
20444526, земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування власного 
нерухомого майна на пл. Б. Хмельницького, 21. 

1.3.  Гр. Махньову Богдану Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1104 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. Краснодонців, 36 «б». 

1.4. 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. 

1.5. 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. 



 2
1.6. Гр. Грабару Олександру Олександровичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,2262 га, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 164. 

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

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

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

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

1.11. 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 
Михайлівні, ідент. номер ***,                      земельної ділянки площею 0,0392 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по                                         вул. Берчені, 19. 

1.12. Гр. Довбиш Андрію Миколайовичу, ідент. номер **, земельної 
ділянки площею 0,1058 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по                                         вул. 
Загорській, б/н. 

1.13. Гр. Філіповій Ганні Григорівні, ідент. номер ***,                  та гр. 
Куницькому Дмитру Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
загальною площею 0,0085 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по  пр. Свободи, 35/36. 

1.14. Гр. Стаднику Василю Володимировичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0078 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по                                    пров. 
Туристському, 3. 

1.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вітана»,             
ідент. код 31072269, земельної ділянки площею 0,0220 га під власним 
нерухомим майном по вул. Волошина, 4. 

1.16. Гр. Дерев’янчуку Володимиру Вікторовичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по 
вул. Анкудінова. 

1.17. Гр. Павлючок Галині Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0167 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Сидоряка, 34. 

1.18. Гр. Качмарю Юрію Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по                                       вул. 
Електрозаводській, 51. 
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1.19. Комунальному підприємству «Житловий ремонтно-

експлуатаційний район №8» Ужгородської міської ради, ідент. код 20431417, 
земельної ділянки площею 0,0589 га для будівництва та обслуговування 
аварійно-диспетчерської служби по вул. Богомольця. 

1.20. Гр. Сливка Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0004 га, для влаштування входу до власного нежитлового 
приміщення  по вул. Собранецькій, 118/2. 

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

1.22. Гр. Кізяковій Ользі Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 23,8 кв.м., для влаштування евакуаційної сходової клітки та опор 
надземного переходу для власного кафе-бару на пл. Ш.Петефі, 24-26, 16. 

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. Стегура 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 Попович Олесі Іванівні,             
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0120 га для обслуговування 
господарської будівлі під прибудовою до власного приміщення та для його 
обслуговування по вул. Белінського, 13/41-42. 

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

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

1.28. 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. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 
2.1. Гр. Малчак Михайлу Яновичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Лісній, 28. 

2.2. Гр. Матьовка Миколі Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0450 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Щедріна, 84. 

2.3. Гр. Кощак Ірині Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0298 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по пров. Спартака, 3 «а».  
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2.4. Гр. Ткач Костянтину Дмитровичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,0464 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Стрільничній, 73. 

2.5. Гр. Данко Дані Валеріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0100 га, для індивідуального гаражного будівництва по            
вул. Стрільничній, 84. 

2.6. Гр. Цапич Марії Іржівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0524 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Пограничній, 17 «а». 

2.7. Гр. Конюлич Юлії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0300 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Лисенка, 13. 

2.8. Гр. Прокопець Сергію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0532 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Тельмана, 65. 

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

2.10. Гр. Конч Наталії Станіславівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0298 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Павлова, 26. 

2.11. Гр. Генюта Крістіні Василівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Урожайній, 46, з 
подальшою передачею у власність. 

2.12. Гр. Генюта Ростиславу Михайловичу, (свідоцтво про народження 
Серія 1-ФМ № 069360),  земельної ділянки площею 0,0631 га, для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вул. Урожайній, 46. 

2.13. Гр. Генюта Михайлу Михайловичу, (свідоцтво про народження 
Серія 1-ФМ № 069359), земельної ділянки площею 0,0631 га, для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вул. Урожайній, 46. 

2.14. Гр. Юнгвірт Оксані Тарасівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Урожайній, 48«а». 

2.15. Гр. Гомбош Марії Федорівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Урожайній, 48«а». 

2.16. Гр. Липчей Ганні Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
загальною площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Руській, 38. 
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2.17. Гр. Анталовці Тетяні Петрівні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0020 га, для індивідуального гаражного будівництва по            
вул. Чорновола, 5. 

2.18. 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. 

2.19. 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. 

2.20. 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. 

2.21. Гр. Жменяк Тетяні Степанівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0165 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Фединця, 46 

2.22. 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. 

2.23. Гр. Матевосян Сос Сергійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0600 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по пров. Єгерському, 9. 

2.24. Гр. Попович Кларі Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0644 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Ужанській, 25«а». 

2.25. 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. 

2.26. Гр. Одокста Іллі Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0454 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Золотій, 24 «а». 

2.27. Гр. Товт Герміні Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Степана Разіна, 11. 

2.28. Гр. Кундрик Тамілі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Янтарній, 2. 

2.29. Гр. Бурок Марії Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Шишкіна, 1 «а». 

2.30. Гр. Бертич Марії Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Слави, 62. 

2.31. Гр. Соханич Тетяні Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Кошицькій, поз. 21 зі зміною конфігурації. 

2.32. 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. 

2.33. 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. 

2.34. 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. 

2.35. Гр. Тар Миколі Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0604 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Єрмака, 20. 

2.36. Гр. Боднар Марії Гейзівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Доманинській, 242. 

2.37. Гр. Фекете Василю Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по                                            вул. 
Стефаника, 19 «в». 

2.38. Гр. Повханич Єлізаветі Антонівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. М.Кам’яна 4«а». 

2.39. Гр. Караченцеву Анатолію Анатолійовичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0435 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по            
вул. Сільвая, 4. 

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

2.41. 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. 

2.42. Гр. Джобак Марії Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0935 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 68. 

2.43. 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. 
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3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

 
3.1. Гр. Петрус Олександру Степановичу, ідент. номер ***,                  гр. 

Шахайда Марії Василівні, ідент. номер ***, та гр. Петрус Андрію Васильовичу , 
ідент. номер 2890206934, земельної ділянки площею 0,0588 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по  
пров. Підгірному, 12. 

3.2. Гр. Шатурі Тетяні Олександрівні, ідент. номер ***,                      гр. 
Товт Ігорю Олександровичу, ідент. номер 3381512873 та гр. Пітков’ят 
Олександру Матвійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0578 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. С.Разіна, 32. 

3.3. Гр. Стропко Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***,                  та гр. 
Гібала Наталії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0595 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по  вул. Болотинській, 43. 

3.4. Гр. Богнат Степану Йосиповичу, ідент. номер ***, та гр. Богнат 
Олександру Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0582 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Болотинській, 39. 

3.5. Гр. Гойберг Ользі Володимирівні, ідент. номер ***,             
гр. Гойберг Олегу Геннадійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0802 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Бачинського, 15 «а». 

3.6. 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. 

3.7. Гр. Кузич Єлізаветі Василівні, ідент. номер ***,                             гр. 
Кузич Ярославу Івановичу, ідент. номер ***, гр. Ховпей Вікторії Ярославівні, 
ідент. номер ***земельної ділянки площею 0,0308 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. 
Артилерійській, 8«а» 

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

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

4.2. Релігійній громаді УПЦ Київському патріархату Святих 
Рівноапостольних князя Володимира Великого і княгині Ольги,             
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ідент. код 26211875, земельної ділянки площею 0,2787 га для будівництва 
храму по вул. Минайській, 71. 

4.3. Релігійній громаді Української православної церкви Святої 
Великомучениці Варвари, ідент. код ***, земельної ділянки            
площею 0,3462 га, для будівництва та обслуговування будівель   громадських та 
релігійних організацій по вул. Минайській, 71. 

4.5. Державній установі «Закарпатська обласна фітосанітарна 
лабораторія», ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,2112 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Станційній, 56. 

4.6. Закарпатському обласному військовому комісаріату,             
ідент. код ***, земельної ділянки площею 1,3556 га, для розміщення та 
постійної діяльності Збройних Сил України по вул. Бородіна, 22 

 
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 
 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


