
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 грудня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1582_                        
 
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 0,0050 га для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії по вул. Володимирській, б/н. 

1.2. Гр. Ловска Івану Дімітрійовичу земельної ділянки  площею 0,1052 га 
для іншої комерційної діяльності по вул. Українській, 16. 

1.3. Приватному підприємству «Конвалія-В» земельної ділянки площею 
0,0077 га для інженерних споруд на пл. Театральній. 

1.4. Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» земельної 
ділянки площею 0,0094 га для обслуговування господарських будівель та 
споруд на пл. Поштовій, 4. 

1.5. Гр. Соколовій Аллі Йосипівні земельної ділянки             
площею 0,0045 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Фединця, 34 «а». 
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1.6. Гр. Ліпецки Мартіну земельної ділянки площею 0,0006 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Волошина, 14/5. 

1.7. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (під влаштованим входом та обслуговування власного 
нежитлового приміщення) по пр. Свободи, 29. 

1.8. Гр. Стегурі Любові Іванівні земельної ділянки площею 0,0636 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Джамбула, 74. 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 
  
2.1. Гр. Мендел Валентині Василівні земельної ділянки             

площею 0,0564 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 24. 

2.2. Гр. Гаспарян Єві Степанівні земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Тихій, б/н. 

2.3. Гр. Маржинському Михайлу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 16. 

2.4. Гр. Павлиш Олені Андріївні земельної ділянки             
площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. О. Вишні, 20. 

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

2.6. Гр. Урсті Сергію Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0718 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Грибоєдова, б/н. 

2.7. Гр. Садварій Наталії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 267. 

2.8. Гр. Куракіну Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0223 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, б/н. 

2.9. Гр. Бикова - Токарєвій Галині Василівні земельної ділянки             
площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 23/2. 

2.10. Гр. Катуні Марії Іванівні земельної ділянки  площею 0,0168 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Володимирській, 57 «а». 
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2.11. Гр. Балозі Михайлу Михайловичу земельної ділянки            

площею 0,0225 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Борканюка, 39. 

2.12. Гр. Георгієв Марині Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 4. 

2.13. Гр. Попадинцю Юрію Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 2. 

2.14. Гр. Реготун Надії Юріївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 5. 

2.15. Гр. Волошиній Ірині Мирославівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 7. 

2.16. Гр. Чорноус Катерині Володимирівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 10. 

2.17. Гр. Ляховцю Василю Івановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 15. 

2.18. Гр. Шаповаловій Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, б/н. 

2.19. Гр. Даріуш Вікторії Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, б/н. 

2.20. Гр. Кучеревичу Василю Ксенофонтовичу земельної ділянки             
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Молдавському, 3. 

2.21. Гр. Рішко Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Кошицькій, 14 «а» . 

2.22. Сембер Катерині Іванівні земельної ділянки площею 0,0060 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Мукачівській, 26 «а». 

2.23. Гр. Журавльову Віктору Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 9. 

2.24. Гр. Павлишину Василю Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0565 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Нахімова, 45. 

2.25. Гр. Дадику Артуру Геннадійовичу земельної ділянки             
площею 0,0077 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Заньковецької ,б/н. 
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2.26. Гр. Рішко Стефанії Юріївні земельної ділянки площею 0,0039 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Заньковецької , поз. 6. 
2.27. Гр. Чернезі Івану Юрійовичу земельної ділянки             

площею 0,0294 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 97. 

2.28. Гр. Балог Інні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 11. 

2.29. Гр. Коренівській Наталії Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 6. 

2.30. Гр. Губковичу Василю Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0027 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
пров. Університетському. 

 
3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

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

 
3.1. Гр. Вайзер Агнесі Степанівні, гр. Вайзер Ганні Андріївні,             

гр. Віраг Андрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, по вул. Котловинній, 3.  

 
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування:    
 

4.1. Центральній міській клінічній лікарні м. Ужгород земельної ділянки 
площею 3,4714 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. Грибоєдова, 20. 

4.2. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 
допомоги земельної ділянки площею 0,0850 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по             
вул. Гранітній, 8 «а». 

 
5. Відмовити у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок наступним фізичним та юридичним 
особам: 

 
5.1. Гр. Солом’яному Максиму Володимировичу земельної ділянки             

площею 0,0045 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 35/1. 

5.2. Гр. Бобрик Валентину Олександровичу, гр. Бобрик Ганні Юріївні 
земельної ділянки площею 0,0401 га для будівництва та обслуговування 
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об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури по 
Слов’янській набережній. 

5.3. Гр. Маслянці Наталії Василівні земельної ділянки  площею 0,0024 га 
для добудови магазину по пр. Свободи, 29/17. 

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

5.5. Гр. Купаші Андріані Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
пр. Свободи, 35 прим. 34. 

5.6. Гр. Павлюк Марії Михайлівні земельної ділянки             
площею 0,0015 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. П. Мирного.  

5.7. Гр. Адам Терезії Андріївні земельної ділянки             
площею 0,0252 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Малоужанській, 69 «а». 

5.8. Гр. Човка Наталії Берталонівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Бачинського, 103. 

5.9. Гр. Туряниці Валерію Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0063 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Бачинського, 15/3. 

5.10. Гр. Коцур Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Ерделі, б/н. 

5.11. Гр. Скорупській Євгенії Павлівні земельної ділянки площею            
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Ерделі, б/н. 

5.12. Гр. Малош Олені Олексіївні земельної ділянки площею 0,0440 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гвардійській, 25-38. 

5.13. Гр. Стойці Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0762 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

5.14. Гр. Стойці Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0834 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лісовій. 

5.15. Гр. Молнар Олександру Сергійовичу земельної ділянки             
площею 0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климпуша. 

5.16. Гр. Маргітичу Валерію Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській. 

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

5.18. Гр. Суран Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тернопільській, 43. 
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5.19. Гр. Сільваші Володимиру Миколайовичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, б/н. 

5.20. Гр. Лукей Луці Лукичу земельної ділянки площею 0,0080 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Пирогова, б/н. 

5.21. Гр. Козьмі Івану Стефановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

5.22. Гр. Овсепян Кристині Адіківні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Університетській, б/н. 

5.23. Гр. Лавкай Ельвірі Людвиківні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Університетському, б/н. 

5.24. Гр. Лийзі Мирону Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Університетському, б/н. 

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

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

5.27. Гр. Каменці Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Володимирській. 

5.28. Гр. Цеголняй Іветі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.29. Гр. Цеголняй Владиславу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.30. Гр. Цеголняй Івану Вікентійовичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.31. Гр. Хранюк Іветті Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 232. 

5.32. Гр. Крайник Ларисі Василівні земельної ділянки             
площею 0,0024 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Крилова, 12. 

5.33. Гр. Смерека Надії Йосипівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 233. 
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5.34. Гр. Смерека Маріяну Йосиповичу земельної ділянки             

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 233. 

5.35. Гр. Смерека Наталії Степанівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 233. 

5.36. Гр. Гораль-Тріщук Олені Йосипівні земельної ділянки             
площею 0,0250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лобачевського, 63/3. 

5.37. Гр. Павлюлинцю Михайлу Юрійовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого. 

5.38. Гр. Грицик Наталії Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Руській, б/н. 

5.39. Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву» Закарпатському 
регіональному управлінню земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Міцкевича. 

5.40. Закарпатському музею народної архітектури та побуту земельної 
ділянки площею 0,0563 га для обслуговування об’єкту історико-культурного 
призначення по вул. Капітульній, 33 «а». 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


