
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 листопада 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1507_                 
 
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. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0030 га для розміщення комплектної 
трансформаторної підстанції по вул. Воловецькій, б/н. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимакс» земельної 
ділянки площею 1,2995 га для розміщення і експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Перемоги, 168. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгово-
комерційному підприємству «Альбом ЛТД», земельної ділянки            
площею 0,0515 га для будівництва та обслуговування виробничого цеха по            
вул. Кармелюка, 7. 

1.4. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0749 га для обслуговування власного житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Угорській. 
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1.5. Гр. Горват Михайлу Васильовичу земельної ділянки             

площею 0,0356 га для будівництва та обслуговування інженерної 
інфраструктури по вул. П. Комуни, 4. 

1.6. Гр. Никифорчин Жанні Йосипівні земельної ділянки             
площею 0,0009 га для облаштування входу з метою реконструкції власної 
квартири по вул. Минайській, 5/3,4. 

1.7. Гр. Кирлик Сюзанні Ігорівні земельної ділянки             
площею 0,0080 га для облаштування автобусної зупинки по            
вул. Собранецькій, 145. 

1.8. Гр. Брензович Ярославі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0012 га для облаштування входу з метою реконструкції власної 
квартири по вул. Гойди, 28/1. 

1.9. Фізичній особі-підприємцю Андріїв Владі Микола-Володимирівні 
земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови по вул. Закарпатській, 22. 

1.10. Гр. Газа Катерині Василівні земельної ділянки             
площею 0,0055 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Бородіна, б/н. 

1.11. Гр. Богуш Ірмі Берталонівні земельної ділянки             
площею 0,0055 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
пр. Свободи, 22 прим. 18. 

1.12. Гр. Полак Христині Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0178 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за адресою пр. Свободи, 36/2. 

1.13. Гр. Бабука Яніні Золтанівні земельної ділянки площею 0,0061 га для 
прибудови житлової кімнати та облаштування окремого входу по             
вул. Легоцького, 21/22. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 
  
2.1. Гр. Лупей Івану Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 61. 

2.2. Гр. Штефан Ганні Андріївні земельної ділянки             
площею 0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій, 2 «а». 

2.3. Гр. Далекорей Гафії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тютюновій, б/н. 

2.4. Гр. Чубелці Тетяні Янівні земельної ділянки площею 0,0088 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на пл. Лаборця, 13. 
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2.5. Гр. Сабов Ганні Янівні земельної ділянки площею 0,0088 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на пл. Лаборця, 13. 

2.6. Гр. Безик Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0352 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на пл. Лаборця, 13. 

2.7. Гр. Кіш Агнеті Тіберіївні земельної ділянки             
площею 0,0141 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Митній, 16 «а». 

2.8. Гр. Стасьо Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0473 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Борканюка, 5. 

2.9. Гр. Мильо Володимиру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0511 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій, поз. 12. 

2.10. Гр. Єрмоленку Анатолію Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Минайській, гараж № 272. 

2.11. Гр. Кедровській Юліані Сергіївні земельної ділянки             
площею 0,0769 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 54. 

2.12. Гр. Фабрицій Ользі Степанівні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Колгоспній, 3 «а». 

2.13. Гр. Туряниці Святославу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.14. Гр. Кишко Миколі  Максимовичу земельної ділянки             
площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.15. Гр. Матей Василю Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.16. Гр. Тимко Марії Мігалівні земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.17. Гр. Коляденку Михайлу Яковичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.18. Гр. Вайнагій Наталії Василівні земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.19. Гр. Пуга Галині Дмитрівні земельної ділянки             
площею 0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 
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2.20. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу земельної ділянки             

площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.21. Гр. Головацькому Андрію Степановичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.22. Гр. Стегней Володимиру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.23. Гр. Якимову Володимиру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.24. Гр. Черничко Ігорю Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.25. Гр. Анталовці Андрію Стефановичу земельної ділянки             
площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.26. Гр. Орленко Євгену Даниловичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.27. Гр. Пальок Дмитру Дмитровичу земельної ділянки             
площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.28. Гр. Животовському Леоніду Станіславовичу земельної ділянки            
площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.29. Гр. Іванчо Ернесту Степановичу земельної ділянки             
площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.30. Гр. Індус Руслані Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.31. Гр. Мойсюк Івану Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.32. Гр. Соломка Едуарду Тіберійовичу земельної ділянки             
площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
пров. Університетському. 

2.33. Гр. Рубіш Ігорю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 
індивідуального гаражного будівництва по пров. Університетському.                       

2.34. Гр. Боднар Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. Грушевського. 
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2.35. Гр. Чох Степану Омеляновичу земельної ділянки             

площею 0,0353 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Підгірній, 5/1. 

2.36. Гр. Мартін Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0756 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Теодора Ромжі, 3. 

2.37. Гр. Козачуку Аркадію Григоровичу земельної ділянки             
площею 0,0462 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Требішовській, 19. 

2.38. Гр. Долині Тетяні Володимирівні земельної ділянки            
площею 0,0828 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стефаника. 

2.39. Гр. Мандзюку Дмитру Дмитровичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.40. Гр. Мандзюку Роману Степановичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.41. Гр. Мандзюк Ганні Федорівні земельної ділянки  площею 0,0510 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.42. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по Слов’янській набережній, 23. 

2.43. Гр. Перевузнику Петру Петровичу земельної ділянки             
площею 0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

2.44. Гр. Сабадош Федіру Федоровичу земельної ділянки            
площею 0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 74. 

2.45. Гр. Гутичу Миколі Федоровичу земельної ділянки площею 0,0019 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 15. 

2.46. Гр. Шабан Олексію Зенковичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Єньковській. 

2.47. Гр. Манохіній Вікторії Вікторівні земельної ділянки            
площею    0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

2.48. Гр. Фарінюк Ларисі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0993 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій. 

2.49. Гр. Тирпаку Івану Людвиковичу земельної ділянки             
площею 0,0165 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 21. 
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2.50. Гр. Варзі Олені Дмитрівні земельної ділянки             

площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лисенка, 15. 

2.51. Гр. Славік Миколі Івановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 33. 

2.52. Гр. Балозі Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0468 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд по вул. Козацькій, 18. 

2.53. Гр. Рошко Вікторії Йосипівні земельної ділянки             
площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Чапека, 7. 

2.54. Гр. Кречку Володимиру Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 

2.55. Гр. Соханич Марії Георгіївні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Сріблястій, 11. 

2.56. Гр. Чеплев Маріанні Василівні земельної ділянки площею 0,0750 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Сріблястій. 

2.57. Гр. Височанській Уляні Мар’янівні земельної ділянки            
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Закарпатській, б/н. 

2.58. Гр. Височанському Олегу Антоновичу земельної ділянки площею 
0,0080 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, б/н. 

2.59. Гр. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки            
площею 0,0080 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Закарпатській, б/н. 

2.60. Гр. Фекете Маріанні Іванівні земельної ділянки площею 0,0080 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, б/н. 

2.61. Гр. Кухті Марії Андріївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, б/н. 

2.62. Гр. Костаку Михайлу  Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій. 

2.63. Гр. Костак Одарці Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0660 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій. 

2.64. Гр. Стан Тарасу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій. 

2.65. Гр. Ломазі Наталії Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Героїв, б/н. 
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2.66. Гр. Даріуш Петру Васильовичу земельної ділянки             

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Конопляній, б/н. 

2.67. Гр. Глущенку Валерію Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0289 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 71 «а». 

2.68. Гр. Алдобаєвій Любові Кузьмівні земельної ділянки             
площею 0,0098 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Легоцького, б/н. 

2.69. Гр. Чурей Володимиру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0098 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Легоцького, б/н. 

2.70. Гр. Васильковській Валерії Вячеславівні земельної ділянки             
площею 0,0098 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Легоцького, б/н. 

2.71. Гр. Приходько Сніжані Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.72. Гр. Цугорка Івану Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.73. Гр. Ткачовій Агнеті Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Будителів, б/н. 

2.74. Гр. Малеш Ганні Василівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Будителів, б/н. 

2.75. Гр. Медвідь Геннадію Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0944 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Віннична, 22. 

2.76. Гр. Кормош Валентині Василівні земельної ділянки            
площею 0,0554 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Керченській, 14/1. 

2.77. Гр. Матею Тарасу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

2.78. Гр. Воронич Інні Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Грибоєдова. 

2.79. Гр. Воронич Сусанні-Олені Панасівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Грибоєдова. 

2.80. Гр. Мильо Оксані Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Грибоєдова. 
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2.81. Гр. Валковському Віктору Володимировичу земельної ділянки             

площею 0,0103 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Червоній (вул. Красна), 8. 

2.82. Гр. Рояк Сінтії Робертівні земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Берегівській. 

2.83. Гр. Тромпак Андрію Дмитровичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Собранецькій. 

2.84. Гр. Миронюк Тетяні Миколаївні земельної ділянки            
площею 0,0610 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Тімірязєва, 82. 

2.85. Гр. Гутіч Юстині Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0330 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій, 5. 

2.86. Гр. Куцин Надії Василівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Електрозаводській, б/н. 

2.87. Гр. Ольховій Аллі Віталіївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Електрозаводській, б/н. 

2.88. Гр. Тертичному Володимиру Олександровичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Електрозаводській, б/н. 

2.89. Гр. Футорняку Руслану Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Електрозаводській, б/н. 

2.90. Гр. Футорняку Євгену Руслановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Електрозаводській, б/н. 

2.91. Гр. Головей Андрію Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Електрозаводській, б/н. 

2.92. Гр. Сурмі Лілії Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Електрозаводській, б/н. 

2.93. Гр. Дешко Любові Василівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Університетській. 

2.94. Гр. Дешко Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Університетській. 

2.95. Гр. Ломазі Ользі Еміліянівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Університетській. 
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2.96. Гр. Половко Оксані Василівні земельної ділянки             

площею 0,0684 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Північній. 

2.97. Гр. Стан Василю Федоровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по   вул. Погорелова, б/н.  

2.98. Гр. Воронич Інні Петрівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Погорелова. 

2.99. Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Митрака, б/н. 

2.100. Гр. Готрі Тетяні Федорівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Мукачівській, б/н. 

2.101. Гр. Белі Антону Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Мукачівській, б/н. 

2.102. Гр. Тотін Михайлу Мігальовичу земельної ділянки             
площею 0,0707 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шишкіна, 47. 

2.103. Гр. Гранчак Корнелії Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Павлова, 14. 

2.104. Гр. Куберці Надії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0646 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 29. 

2.105. Гр. Михайловій Мар’яні Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 10. 

2.106. Гр. Купаші Роберту Тиберійовичу земельної ділянки             
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Східній, 14. 

2.107. Гр. Павленко Вікторії Вадимівні земельної ділянки             
площею 0,0099 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Герцена, 10/2. 

2.108. Гр. Ерфану Франциску Павловичу земельної ділянки             
площею 0,0607 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Грузинській, 3. 

2.109. Гр. Пал Шандору Шандоровичу земельної ділянки             
площею 0,0444 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Заводській, 7. 

2.110. Гр. Клінець Єві Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Фединця, 32. 
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2.111. Гр. Росул Михайлу Михайловичу земельної ділянки             

площею 0,0045 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Бородіна, б/н. 

2.112. Гр. Чеплев Маріанні Василівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Бородіна, б/н. 

2.113. Гр. Макарі Дмитру Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, б/н. 

2.114. Гр. Чуваковій Тамарі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0525 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Північній, б/н. 

2.115. Гр. Лозан Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0830 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

2.116. Гр. Івашко Вікторії Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, б/н. 

2.117. Гр. Жизномирській Наталії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0987 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, б/н. 

2.118. Гр. Мороз Ларисі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0896 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Штефана, б/н. 

2.119. Гр. Швентко Божені Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Братів Шерегіїв, 3. 

2.120. Гр. Чорній Валентині Никифорівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Д. Климпуша, б/н. 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

 
3.1. Гр. Гаджега Олександру Олександровичу, гр. Гаджега Йолані 

Гаврилівні земельної ділянки площею 0,0744 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       
вул. Рильського, 7. 
 3.2. Гр. Макаровичу Віктору Степановичу, гр. Макаровичу Івану 
Степановичу земельної ділянки площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Рильського, 4. 

3.3. Гр. Шак Наталії Іванівні, гр. Комарницькій Любові Іванівні земельної 
ділянки площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Челюскінців, 1. 
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4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:    

   
 Релігійній організації «Монастир святого Антонія Падевського Чину 

Братів Менших Францисканів Мукачівської Греко-католицької Єпархії» 
земельної ділянки площею 1,0000 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій по вул. Заньковецької, б/н. 
 

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

 
5.1. Гр. Мателешко Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0265 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Перемоги, 56 «а». 

5.2. Гр. Ткачову Андрію Павловичу, гр. Ткачеву Павлу Михайловичу 
земельної ділянки площею 0,0015 га для влаштування входу для надбудови до 
другого поверху і використання приміщень під житло по             
вул. Грушевського, 33 «а». 

5.3. Гр. Гавшинській Наталії Вікентіївні земельної ділянки            
площею 0,0056 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Богомольця, 10. 

5.4. Гр. Сіладі Анжеліці Шандорівні земельної ділянки площею 0,0018 га 
для обслуговування добудови до власного магазину по пр. Свободи, 35/49. 

5.5. Гр. Яночку Андрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0123 га 
для обслуговування кафе-кондитерської по пр. Свободи, 36. 

5.6. Гр. Кноблох Тімеі Шандорівні земельної ділянки  площею 0,0163 га 
для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по 
вул. Л. Толстого, 44. 

5.7. Українському державному підприємству поштового зв’язку 
«Укрпошта» та Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» земельної 
ділянки площею 0,2103 га для обслуговування господарських будівель і споруд 
на пл. Поштовій, 4. 

5.8. Гр. Бардин Марії Олексіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Єньковській. 

5.9. Гр. Дилевській Олені Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0005 га під влаштованим входом до власного торгово-офісного 
приміщення по вул. Л. Толстого, 8/4. 

5.10. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 37.  
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5.11. Гр. Решетар Івану Володимировичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Буковій, поз. 31. 

5.12. Гр. Машкаринець Наталії Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Буковій, поз. 32. 

5.13. Гр. Куртяк Федіру Федоровичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в мікрорайоні «Червениця». 

5.14. Гр. Трофіменковій Людмилі Петрівні земельної ділянки площею 
0,0034 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н.  

5.15. Гр. Фарінюк Ларисі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій напроти буд. № 127. 

5.16. Гр. Зелді Ірині Антонівні земельної ділянки площею 0,0891 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Підградській. 

5.17. Гр. Павлюлинець Юрію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Садовій біля буд. № 42 мікрорайон 
«Горяни». 

5.18. Гр. Чомоляку Юрію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0866 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 157. 

5.19. Гр. Балог Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0933 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гранітній, 35. 

5.20. Гр. Куртяк Оксані Дмитрівні земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в мкрн. Червениця. 

5.21. Гр. Гусак Сергію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Станційній, б/н. 

5.22. Гр. Шлосар Йосипу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, 31. 

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

5.24. Шевчишену Олександру Михайловичу земельної ділянки            
площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 57 «а». 

5.25. Гр. Гала Євгену Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0053 га 
для індивідуального гаражного будівництва по вул. Фогорашія, поз. 19. 

5.26. Гр. Симчині Мар’яні Михайлівні земельної ділянки            
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Володимирській. 
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5.27. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки             

площею 0,0405 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сільвая, б/н. 

5.28. Гр. Феєр Івану Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській. 

5.29. Гр. Ільницькому Тарасу Петровичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській. 

5.30. Гр. Ільницькому Михайлу Петровичу земельної ділянки             
площею 0,0998 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській. 

5.31. Гр. Біляку Степану Дмитровичу земельної ділянки             
площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тернопільській, б/н. 

5.32. Гр. Герцуській Олені Василівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 

5.33. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Гвардійській, ГК «Полет». 

5.34. Гр. Баєвій Ларисі Костянтинівні земельної ділянки             
площею 0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій. 

5.35. Гр. Блазі Оксані Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0565 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській. 

5.36. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Мікс»             
земельної ділянки площею 0,4023 га для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Франка, 1 «в». 

5.37. Гр. Сакаль Валентині Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Погорелова, б/н.  

5.38. Гр. Ленарт Віктору Андрійовичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, б/н.  

5.39. Релігійній громаді (третя) християнської євангелійської церкви 
Живого Бога м. Ужгорода земельної ділянки площею 0,4283 га для             
будівництва та обслуговування молитовного будинку в районі             
вул. Гранітної (Прикордонної). 

5.40. Українському державному підприємству поштового зв’язку 
«Укрпошта» земельної ділянки площею 0,1520 га для обслуговування 
господарських будівель та споруд на пл. Поштовій, 4. 

5.41. Гр. Желінській Іветі Василівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 35. 
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5.42. Гр. Малчак Михайлу Михайловичу земельної ділянки             

площею 0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лісній, 28. 

5.43. Гр. Попович Вікторії Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Богомольця, гараж № 41. 

5.44. Гр. Беседа Маргариті Петрівні земельної ділянки площею 0,0821 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Мукачівській, 53. 

5.45. Гр. Стойці Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

5.46. Гр. Дербак Жанетті Леонідівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

5.47. Гр. Гринишин Оксані Романівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській. 

5.48. Гр. Куцик Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0019 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, поз. 231. 

5.49. Гр. Балог Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0018 га 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, поз. 223. 

5.50. Гр. Посмітюх Ірині Остапівні земельної ділянки площею 0,0200 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Героїв, б/н. 

5.51. Гр. Юріну Олександру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0878 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Легоцького, 35. 

5.52. Гр. Чопик Олегу Володимировичу земельної ділянки площею   
0,0410 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Воловецькій, 14. 

5.53. Гр. Манохіну Віктору Олександровичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

5.54. Гр. Манохіній Маріанні Дмитрівні земельної ділянки             
площею   0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

5.55. Гр. Дадику Артуру Геннадійовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Швабській, б/н. 

5.56. Гр. Сирохману Івану Івановичу земельної ділянки            
площею 0,0343 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 13/2. 

5.57.  Гр. Півень Марії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0745 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по   вул. Фединця, 34.   
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5.58. Гр. Маді Володимиру Олександровичу земельної ділянки             

площею 0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 

5.59. Гр. Воронич Петру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0656 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Райдужній. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


