
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
 
Про надання дозволів на складання 
технічної документації щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 
 

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 Земельного 
кодексу України, статті 55 Закону України «Про землеустрій» 

 
            міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
подальшою передачею її  у власність: 

 
1.1.  Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Дружба» по 

вул. Висока, 10  земельної ділянки площею 0,8706 га під багатоквартирним 
житловим будинком та для його обслуговування по вул. Високій, 10. 

1.2. Гр. Івашку Петру Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0276 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 18. 

1.3. Гр. Прокоп Михайлу Павловичу земельної ділянки  площею 0,0100 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Козацькій, 35. 

1.4. Гр. Януті Ірині Василівні земельної ділянки             
площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Чопському, 2 «а». 

1.5. Гр. Канюк Олені Василівні земельної ділянки площею 0,0290 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. С. Разіна, 2/2. 

1.6. Гр. Савіній Катерині Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 122. 
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1.7. Гр. Волощуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки             

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській. 
1.8. Гр. Юращуку Василю Миколайовичу земельної ділянки             

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській. 
1.9. Гр. Туряниці Ліліані Василівні земельної ділянки площею          

0,0560 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньківській, 10. 

1.10. Гр. Скибі Марії Павлівні земельної ділянки             
площею 0,0163 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 32 «а». 

1.11. Гр. Шаровій Любові Григорівні земельної ділянки площею 0,0656 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Ольбрахта, 16. 

1.12. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки             
площею 0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 104. 

1.13. Гр. Салай Отто Оскаровичу земельної ділянки площею 0,0953 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гагаріна, 104. 

1.14. Гр. Головей Василю Георгійовичу земельної ділянки             
площею 0,0308 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Панькевича, 41. 

1.15. Гр. Вересюк Ірині Миколаївні земельної ділянки площею 0,0314 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по на пл. Ш. Петефі, 19 «а». 

1.16. Гр. Дюгов Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Жатковича, 126. 

1.17. Гр. Ковцун Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Жатковича, 128. 

1.18. Гр. Балог Маріанні Йосипівні земельної ділянки             
площею 0,0599 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Бродлаковича, 17. 

1.19. Гр. Тимченко Ірині Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0552 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Локоти, 14. 

1.20. Гр. Белякову Юрію Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Джамбула, поз. 1. 

1.21. Гр. Ковач Ганні Дьірдівні земельної ділянки площею 0,0936 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Міцкевича, 14. 
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1.22. Гр. Габріелян Гаріку Ерджаніковичу земельної ділянки площею 

0,0592 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Квітів, 33. 

1.23. Гр. Курта Івану Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0586 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. С. Лазо, 7. 

1.24. Гр. Бреусовій Людмилі Онисимівні земельної ділянки             
площею 0,0178 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Приютському, 2. 

1.25. Гр. Бурдай Віті Юріївні земельної ділянки площею 0,0084 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грибоєдова, поз. 4. 

1.26. Гр. Негря Степану Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0084 га будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Грибоєдова, поз. 1. 

1.27. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки            
площею 0,0084 га будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Грибоєдова, поз. 3. 

1.28. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Боженка 6» 
земельної ділянки площею 0,0655 га для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Боженка, 6. 

1.29. Гр. Татаренко Сусанні Дезидерівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Високій, 19/2. 

1.30. Гр. Григор’євій Ользі земельної ділянки площею 0,0456 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Руській, 45. 

1.31. Гр. Дурунда Ганні Андріївні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Гагаріна, 367. 

1.32. Гр. Луцович Віталії Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0666 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Абрикосовій, 4.  

1.33. Гр. Гулянич Віктору Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0660 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Гусакському, 2. 

1.34. Гр. Бучко Людмилі Василівні земельної ділянки             
площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. В. Гуци, 23. 

1.35. Гр. Яремі Василю Івановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дагестанській, 21. 

1.36. Гр. Рущак Володимиру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, б/н. 
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1.37. Гр. Токач Зіті Федорівні земельної ділянки площею 0,0541 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Шевченка, 21. 

1.38. Гр. Кенгерц Магдалині Федорівні земельної ділянки             
площею 0,0242 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Герцена, 19. 

1.39. Гр. Вакула Віктору Івановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Слави, 16. 

 
2. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
подальшою передачею її  в оренду: 

 
2.1. Гр. Чижмарь Юрію Васильовичу, гр. Чижмарь Ганні Михайлівні 

земельної ділянки площею 0,0023 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (під прибудовою та входом до власного нежитлового 
приміщення) по пр. Свободи, 32/51. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель«Ужгород» 
земельної ділянки площею 0,9000 га під готельним комплексом на            
пл. Б. Хмельницького, 2. 

2.3. Гр. Півень Вірі Василівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 
влаштування входу до власних приміщень по вул. Заньковецької, 76/74. 

2.4. Гр. Газа Юрію Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0014 га для влаштування входу до магазину по            
вул. Оноківській, 18/48. 

 
3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
подальшою передачею її  у спільну сумісну власність: 

 
3.1. Гр.гр. Карольї Тамілі Андріївні, Карольї Тамілі Аттилівні, Карольї 

Емеші Аттілівні, Карольї Чабі Аттіловичу земельної ділянки площею 0,0093 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Корятовича, 27/8. 

3.2. Гр. Пекар Михайлу Михайловичу, гр. Пекар Володимиру 
Михайловичу, гр. Пекар Валентині Павлівні земельної ділянки площею            
0,0049 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Панькевича, 41. 

3.3. Гр. Богачовій Світлані Павлівні, гр. Богачьову Геннадію 
Георгійовичу, гр. Соукуповій Любові Геннадіївні земельної ділянки площею 
0,0238 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ватутіна, 4. 

3.4. Гр. Байза Іштвану Михайловичу, гр. Байза Іштвану Іштвановичу 
земельної ділянки площею 0,0321 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 46 «а». 
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4. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозвіл на складання технічної документації із 
землеустрою щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 
56 Закону України «Про землеустрій»): 

 
4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатська фірма 

«Медтехніка» земельної ділянки загальною площею 0,0704 га на земельні 
ділянки площею 0,0241 га та площею 0,0463 га під власними приміщеннями для 
комерційного використання на пл. Корятовича, 14-16. 

4.2. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки площею 4,8821 га на земельні ділянки площами 4,7544 га, 
0,1277 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії по             
вул. Електрозаводській, 4. 

4.3. Гр. Пацкан Дмитру Сергійовичу земельної ділянки загальною 
площею 0,4200 га на земельні ділянки площею 0,2859 га та площею 0,1341 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Верещагіна, 16. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


