
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXIIІ   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11  липня    2014 року                 м. Ужгород                                    № _1362_                     
 
 
Про надання та відмову у наданні 
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. Бакош Тетяні Василівні  земельної ділянки площею 0,0102 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Одеській, 14          
прим. 2. 

1.2. Гр. Бенца Марії Степанівні  земельної ділянки площею 0,1611 га для 
громадського використання (житлової забудови та комерційного призначення) 
по вул. Грушевського, 2. 

1.3. Гр. Ілько Аттілі Юрійовичу  земельної ділянки площею 0,0288 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Острівній, 29. 

1.4. Гр. Немеш Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,0070 га для 
облаштування тераси кафе «Пінгвін» по набережній Незалежності – площі 
Пушкіна, 3.   



1.5. Гр. Дерев’янчуку Володимиру Вікторовичу земельної ділянки 
площею 0,0130 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Австрійській, 9. 

1.6. Гр. Комарницькій Оксані Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0015 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Одеській, 11. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агробуд-Україна»             
земельної ділянки площею 0,0186 га для обслуговування власного майна по 
вул. Квітів, 1.   

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агробуд-Україна»             
земельної ділянки площею 0,0800 га для обслуговування власного майна по 
вул. Квітів, 1.   

1.9. Гр. Дік Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0045 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Фединця, б/н. 

1.10. Гр. Базько Віктору Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0005 
га для обслуговування металевої конструкції із зберіганням інвалідного візка  
по вул. Перемоги, 27. 

1.11. Гр. Спічкей Любові Михайлівні земельної ділянки площею 0,0008 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по пр. Свободи, 39/1. 

1.12. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки площею 1,9422 га для будівництва повітряної лінії 
електропередач напругою 110 кВ в межах м. Ужгород. 

1.13. Гр. Шафарю Ярославу Васильовичу земельної ділянки площею 
0,0011 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Корзо, 2. 

1.14. Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки площею 
0,0006 га  для влаштування входу з метою  реконструкції квартири (для іншої 
житлової забудови)  по  вул. Заньковецької, 3/16. 

1.15. Гр. Фролову Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 
0,0289 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Туристському, 7. 

1.16. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки площею 0,0012 га для 
влаштування входу з метою  реконструкції квартири (для іншої житлової 
забудови)  по  пр. Свободи, 35/20. 

1.17. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0040 га 
для обслуговування входу до власного житлового приміщення по             
пр. Свободи, 29. 

1.18. Гр. Горват Михайлу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,6689 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Паризької комуни, 4. 

1.19. Гр. Рішко Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0012 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 
по вул. 8-Березня, 24/40. 



1.20. Гр. Федак Надії Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0201 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
вул. Українській, 16. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
2.1. Гр. Терпак Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0964 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Баб’яка.  

2.2. Гр. Симковичу Вікентію Яковичу земельної ділянки площею 0,0950 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Дендеші, 74.   

2.3. Гр. Бізілі Тамарі Григорівні земельної ділянки площею 0,0632 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Плеханова, 33.   

2.4. Гр. Кепіч Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0131 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Бачинського, 15.  

2.5. Гр. Білей Ганні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0560 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Насипній, 2.  

2.6. Гр. Гедєш Яну Степановичу земельної ділянки площею 0,0604 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Єрмака, 53.   

2.7. Гр. Товтін Георгію Івановичу земельної ділянки площею 0,0456 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Щедріна, 24.  

2.8. Гр. Кузьмі Тиберію Стефановичу земельної ділянки площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Садовій, 26.  

2.9. Гр. Раковцію Роберту Олександровичу земельної ділянки площею 
0,0501 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Закарпатській, 25 «б».   

2.10. Гр. Демурі Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею 
0,0354 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 37. 

2.11. Гр. Гниді Йосипу Михайловичу власної земельної ділянки площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Житомирській, 15 зі зміною 
конфігурації. 

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



2.13. Гр. Ходоровській Вікторії Богданівні  земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Берчені, б/н. 

2.14. Гр. Рослік В’ячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Берчені, б/н. 

2.15. Гр. Деяк Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0190 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Високій, 38 «а». 

2.16. Гр. Турянчик Мар’яні Іллівні земельної ділянки площею 0,0354 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Берчені, 14. 

2.17. Гр. Карпі Надії Миколаївні земельної ділянки площею 0,0111 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Корзо, 7 «д». 

2.18. Гр. Макар Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н гараж № 129. 

2.19. Гр. Дроздову Денису Геннадійовичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н 
гараж № 119. 

2.20. Гр. Левко Руслану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н гараж № 161. 

2.21. Гр. Зозуличу Володимиру-Василю Володимировичу земельної 
ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Минайській, б/н гараж № 140. 

2.22. Гр. Маєрчик Степану Степановичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н 
гараж № 90. 

2.23. Гр. Штифурко Валентині Михайлівні земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н 
гараж №105. 

2.24. Гр. Сингаєвській Марині Іванівні земельної ділянки площею 0,0098 
га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8 – Березня. 

2.25. Гр. Сингаєвському Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 
0,0098 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8 – Березня. 

2.26. Гр. Русанюку Олександру Михайловичу земельної ділянки площею 
0,0098 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8 – Березня. 

2.27. Гр. Русанюк Андріанні Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0098 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8 – Березня. 

2.28. Гр. Беца Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0098 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8 – Березня. 

2.29. Гр. Годі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н. 

2.30. Гр. Рудман Ігорю Олександровичу земельної ділянки площею 0,0630 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Мондока, 20. 



2.31. Гр. Крічфалушій Ользі Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Закарпатській, 42. 

2.32. Гр. Шапоренку Олексію Петровичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, 42. 

2.33. Гр. Пуглик Ірині Іванівні земельної ділянки площею 0,0975 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Рожевій, б/н. 

2.34. Гр. Ганич Андрію Вячеславовичу земельної ділянки             
площею 0,0490 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги. 

2.35. Гр. Лупак Маріану Андрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Далекій, б/н. 

2.36. Гр. Ходоровському Тарасу Богдановичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

2.37. Гр. Ходоровській Тетяні Богданівні земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

2.38. Гр. Сарай Мирославу Дмитровичу земельної ділянки            
площею 0,0075 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Яроцькій. 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

3.1. Гр. Барч Діані Степанівні, гр. Гопко Тімеї Степанівні земельної 
ділянки площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 6.  

3.2. Гр. Олашин Івану Михайловичу, гр. Олашин Наталії Богданівні 
земельної ділянки площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 49. 

3.3. Гр. Байко Михайлу Теодоровичу, гр. Байко Станіславу 
Мирославовичу, гр. Михалків Юліанні Мирославівні земельної ділянки 
площею 0,0423 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Павлова, 42. 

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:       

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

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

 



5. Відмовити у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок наступним фізичним та юридичним 
особам: 

5.1. Гр. Бадзилюк Івану Івановичу земельної ділянки  площею 1,5000 га 
для ведення комерційної діяльності по Слов’янській набережній – вул. Баб’яка.  

5.2. Гр. Бадзилюк Івану Івановичу земельної ділянки  площею 0,1500 га 
для ведення комерційної діяльності по вул. Баб’яка – вул. Володимирській  за 
АЗС «WOG». 

5.3. Гр. Бадзилюк Івану Івановичу земельної ділянки  площею 0,3200 га 
для ведення комерційної діяльності по вул. Баб’яка навпроти магазину «Нова 
Лінія». 

5.4. Гр. Бадзилюк Івану Івановичу земельної ділянки  площею 0,2500 га 
для ведення комерційної діяльності вул. Баб’яка – вул. Капушанська 
(автостоянка). 

5.5. Гр. Бадзилюк Івану Івановичу земельної ділянки  площею 0,2000 га 
для ведення комерційної діяльності по  вул. Капушанській – вул. Погорєлова. 

5.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Мікс»             
земельної ділянки площею 0,3875 га для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по  вул. Івана Франка, 1 «в». 

5.7. Гаражному кооперативу «Веселка» земельної ділянки площею  0,1300 
га для колективного гаражного  будівництва по пров. Університетському.  

5.8. Гр. Сютрик Маріанні Дмитрівні  земельної ділянки  площею 0,0025 га 
для ведення комерційної діяльності по пр. Свободи, б/н. 

5.9. Фізичній особі-підприємцю Кирлик Сюзанні Ігорівні  земельної 
ділянки  площею 0,0080 га для облаштування автобусної зупинки по             
вул. Собранецькій, 145.  

5.10. Гр. Гниді Йосипу Михайловичу  власної земельної ділянки площею 
0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Житомирській, 15.  

5.11. Гр. Кордонець Тетяні Іванівні земельної ділянки  площею 0,0109 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по пров. Єгерському, 5. 

5.12. Приватному підприємству «Іппон» земельної ділянки площею 
0,1700 га під власним нерухомим майном та для його обслуговування по             
вул. І.Франка, 1. 

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

5.14. Гр. Василині Дєрдью Яношовичу земельної ділянки  площею 0,1100 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Томчанія, 37. 

5.15. Гр. Романець Анжеліці Василівні земельної ділянки площею 0,0777 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Колгоспній. 



5.16. Гр. Анталу Миколі Івановичу  земельної ділянки  площею 0,0138 га 
для ведення комерційної діяльності по вул. Капітульній, 27. 

5.17. Гр. Кізяковій Ользі Василівні земельної ділянки площею 116,6 кв.м. 
для влаштування проїзду та ремонту і прокладання інженерних комунікацій до 
власного кафе-бару на пл. Ш.Петефі, 24-26. 

5.18. Гр. Рац Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0048 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Можайського, 16. 

5.19. Гр. Корбут Миколі Антоновичу земельної ділянки площею 0,0087 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Високій, 23 «а». 

5.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД»             
земельної ділянки площею 0,9931 га під власним нерухомим майном та для 
його обслуговування по вул. Паризької Комуни, 4. 

5.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД»             
земельної ділянки площею 0,4218 га під власним нерухомим майном та для 
його обслуговування по вул. Паризької Комуни, 4. 

5.22. Гр. Маковійчуку Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0627 
га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 
вул. Кошицькій, 30. 

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

5.24. Гр. Бенедик Богдану Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0028 га для ведення комерційної діяльності по набережній 
Незалежності, 2. 

5.25. Гр. Бисага Вікторії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0880 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в районі вул. Володимирської.  

5.26. Гр. Курах Наталії Павлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Легоцького, б/н.  

5.27. Гр. Симчині Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 
га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, б/н.   

5.28. Гр. Малчак Михайлу Михайловичу земельної ділянки  площею 
0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по  вул. Лісній, 28.  

5.29. Гр. Стойковичу Олександру Рудольфовичу земельної ділянки 
площею 0,0712 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 3. 

5.30. Гр. Алексович Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0530 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Собранецькій, 119.  

5.31. Гр. Пітоліну Дмитру Владиславовичу земельної ділянки площею 
0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Східній, 16. 



5.32. Гр. Будаш Владиславу Геннадійовичу земельної ділянки площею 
0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Володимирській. 

5.33. Гр. Пушкаш Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Гагаріна.  

5.34. Гр. Горват Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Гагаріна.  

5.35. Гр. Бейреш Людвику Людвиковичу  земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна.  

5.36. Гр. Вайдафі Марині Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Гагаріна.  

5.37. Гр. Ниймет Любові Василівні земельної ділянки площею 0,0372 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Котовського, 29. 

5.38. Гр. Касіч Маріанні Янівні земельної ділянки площею 0,0098 га для 
будівництва індивідуальних гаражів у дворі будинків 13-17 по             
вул. Легоцького та будинку 72 по вул. Заньковецької. 

5.39. Гр. Суран Олександру Миколайовичу земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Тернопільській, 43 або вул. Тернопільській, 47. 

5.40. Гр. Сухиній Маргариті Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1047 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, 58.   

5.41. Гр. Либі Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0423 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Вокзальній, 3. 

5.42. Гр. Синяк Ярославу Петровичу земельної ділянки площею 0,0024 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гуци. 

5.43. Гр. Тірпак Єлизаветі Юріївні земельної ділянки  площею 0,0267 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Берчені, 32 «а». 

5.44. Гр. Ілиньо Ірині Іванівні земельної ділянки площею 0,0300 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Українській, 67. 

5.45. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0200 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Божук. 

5.46. Гр. Кудрявцевій Тетяні Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0669 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 25. 



5.47. Гр. Крйока Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській. 

5.48. Гр. Бріла Михайлу Васильовичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Черемшини. 

5.49. Гр. Кундрик Тамілі Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Янтарній, 2. 

5.50. Гр. Нагорнюк Мирославі Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 119. 

5.51.Ужгородській прикордонній державній контрольно-токсикологічній 
лабораторії земельної ділянки площею 0,0462 га для обслуговування 
адміністративного будинку по вул. Станційній, 56.  

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

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

5.54. Квартирно-експлуатаційному відділу міста Мукачеве земельної 
ділянки площею 6,4600 га для обслуговування будівель, споруд військового 
містечка № 41 по вул. Станційній, 60.  

5.55. Комунальному підприємству «Ужгородліфт» земельної ділянки 
площею 0,0603 га для проведення реконструкції бойлерної під виробничу базу 
по вул. 8- Березня, 18 «а». 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


