
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 квітня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1282_                        
 
 
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 «Л.П.Я.», ідент. код 

20444526, земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування власного 
нерухомого майна на пл. Б. Хмельницького, 21. 

1.2. Приватному підприємству «Вітана», ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 0,0220 га під власним нерухомим майном по вул. ***. 

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

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

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. *** 

2.3. Гр. Кощак Ірині Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0294 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по пров. *** 

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. *** 

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

2.6. Гр. Цапич Марії Іржіївні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0524 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. *** 

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. *** 

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. *** 

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

2.10. Гр. Генюта Крістіні Василівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ***. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. Гр. Юнгвірт Оксані Тарасівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. *** 
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2.14. Гр. Гомбош Марії Федорівні, ідент. номер ***,             

земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. *** 

2.15. 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. *** 

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

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

2.18. Гр. Попович Кларі Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0644 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. *** 

2.19. Гр. Одокста Іллі Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0454 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. *** 

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

2.21. Гр. Бурок Марії Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. *** 

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

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

2.24. 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. 

2.25. 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. 

2.26. 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». 
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2.27. Гр. Карачевцеву Анатолію Анатолійовичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,0435 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по            
вул. Сільвая, 4. 

2.28. 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. 

 
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 ***, 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 ***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 Йосифовичу, 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. 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. Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Рождества Івана 

Хрестителя м. Ужгород (мкр. «Радванка»), ідент. код 37014019, земельної 
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ділянки площею 0,0229 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій по вул. Богатирській, 67. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин  (Кручаниця В.В.). 
 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


