
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XVІІ_  сесія    VI _  скликання  
       (3 – є пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 18 червня 2013 року                 м. Ужгород                                   № 952  
 
 
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. Гр. Кустрьо Дмирту Іллічу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1284 га під власним нежитловим приміщенням та для його 
обслуговування на пл. ***. 
        1.2. Гр. Гопчак Світлані Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0422 га, яка прилягає до власної земельної ділянки по вул. ***. 
         1.3. Гр. Жолтані Миколі Івановичу, ідент. номер *** та гр. Жмуркіну 
Олександру Олеговичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0306 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під власним магазином та 
для будівництва складських приміщень) по вул. ***. 
 1.4. Гр. Феєш Атіллі Олександровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0031 га для влаштування входу до власного приміщення по вул. ***. 

  
1.5. Гр. Феєр Віктору Івановичу ідент. номер ***, земельну ділянку 

площею 0,0300 га для реконструкції власних підвальних приміщень, по вул. 
***. 



 1.6. Гр. Стегун Ганні Юріївні ідент. номер *** для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, по ***, з подальшою 
передачею в оренду. 
 1.7. Гр. Мадяр Руслані Олександрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0332 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. ***.  

1.8. Гр. Юращуку Миколі Дмитровичу ідент. номер ***, земельну ділянку 
площею 0,0085 га для обслуговування стаціонарного гаража по вул. ***. 

1.9. Гр. Левицькій Оксані Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, яка прилягає до власної земельної ділянки район            
вул. ***. 
 2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 2.1. Гр. Ковчар Любові Сидорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0322 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. *** 
 2.2. Гр. Малець Михайлу Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0625 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. ***. 
 2.3. Гр. Притулі Артуру Сергійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0664 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. *** 
 2.4. Гр. Ницкулич Марії Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0483 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. *** 
 2.5. Гр. Мар'ян Олені Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. ***. 
 2.6. Гр. Ключкович Мирославі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0539 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. ***. 

2.7. Гр.  Руснак Миколі Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0500 га для ведення індивідуального садівництва, по вул. ***. 
 2.8. Гр. Демеш Тетяні Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0659 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. ***. 

2.9. Гр. Єфремову Андрію Олександровичу,  ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0018 га для обслуговування стаціонарного гаража по вул. 
***. 

2.10. Гр. Єфремову Олександру Сергійовичу,  ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0018 га для обслуговування стаціонарного гаража по вул. 
***. 
 2.11. Гр. Гажі Юрію Андрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0305 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель та споруд по вул. ***. 



2.12. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні ідент. номер ***, земельних 
ділянок загальною площею 0,0407 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку господарських будівель та споруд, по  вул. ***. 

2.13. Гр. Ференці Еммі Йосипівні ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд, по вул. ***. 
  

3. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну сумісну 
власність: 
 3.1. Гр. Хомі Юліані Василівні ідент. номер ***, гр. Хомі Максиму 
Васильовичу ідент. номер ***, гр. Хомі Станіславу Васильовичу ідент. номер 
***, земельну ділянку площею 0,0448 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. ***. 
  
 4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 
користування: 
      4.1. Спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського 
резерву з футболу ідент. код ***, земельної ділянки площею 1,7285 га, для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту, по   вул. 
***.  

4.2. Ужгородській районній  раді, земельної ділянки площею 0,0466 га,  
для будівництва та обслуговування адміністративної будівлі по             
вул. ***. 

4.3. КП «Парк культури та відпочинку «Боздоський»  земельну ділянку 
площею 50,00 га, парку – пам’ятки  садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Боздоський» для збереження та використання парків-пам'яток 
садово-паркового мистецтва по вул. ***. 
 4.4. КП «Парк культури та відпочинку «Боздоський» земельної ділянки 
площею 0,0300 га для будівництва міського велоцентру на території КП «Парк 
культури та відпочинку «Боздоський» вул. ***. 
 4.5. Гр. Службі автомобільних доріг в Закарпатській області, ідент. код 
***, Дочірному підприємству "Закарпатський облавтодор", Закарпатському 
відділу комплексного проектування ДП "Укрдіпродор", ідент. код ***, 
земельної ділянки загальною площею 0,1603 га (у відповідності до часток 
власності будівлею: Служба автомобільних доріг – 0,1154 га, ДП 
"Закарпатський облавтодор" – 0,0257 га, Закарпатський ВКП ДП "Укрдіпродор" 
– 0,0192 га) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудов по вул. ***. 
 5. Відмовити у наданні дозволу на розробку проектів відведення 
земельних ділянок наступним фізичним та юридичним особам: 
 5.1. Гр. Реган Андрію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0053 га для обслуговування прибудови до власного житлового 
приміщення по вул. ***. 

5.2.  Гр. Гомокі Дердью Юрійовичу, ідент. номер *** та Гомокі Іштвану 
Юрійовичу, ідент. номер  ***, земельної ділянки площею 0,0060 га та земельної 



ділянки площею 0,0094 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. ***. 

5.3. Приватному підприємству спеціалізованому ремонтно-будівельному 
управлінню "Закарпатліфтмонтаж", ідент. код ***, земельної ділянки площею 
0,216 га для обслуговування майнового комплексу – виробничої бази по вул. 
***. 

5.4. Гр. Свиді Георгію Івановичу земельної ділянки площею 0,0015 га для 
облаштування входу до власного нежитлового приміщення по ***. 

5.5. Гр. Горняк Тетяні Дезидеріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га під садівництво та вирощування городини по   вул. ***. 

5.6. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельну ділянку площею 
0,035 га  для обслуговування власного житлового будинку з торгово-офісними 
приміщеннями та прилеглої території по вул. *** 

5.7. Гр. Костик Ользі Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0935 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. *** 

5.8. Гр. Пушкарьовій Оксані Вікентіївні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. ***. 

5.9. Гр. Яценко Галині Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0763 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. ***. 

5.10. Гр. Цап Василю Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0777 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. ***.  

5.11. Гр. Худякову Вячеславу Тимофійовичу ідент. номер *** земельної 
ділянки площею 0,0429 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по вул. *** 

5.12. Головному управлінню статистики у Закарпатській області, ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,0080 га для обслуговування гаражів по 
вул. ***. 

5.13. Ужгородському  вищому комерційному училищу земельної ділянки 
площею 1,177 га для обслуговування навчального закладу по ***. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 
 
 
Міський голова                                                                           В. Погорелов 


