
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _V_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 липня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 284                           

      

                                          

 

Про надання та відмову у наданні  

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. Гр. Біреш Тіберію Тіборовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Декабристів, 12. 

1.2. Гр. Граб Лоріні Емерихівні земельної ділянки                                 

площею 0,0628 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тельмана, 85. 

1.3. Гр. Бігар Наталії Михайлівні земельної ділянки                                 

загальною площею 0,0163 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Анкудінова, 17. 

1.4. Гр. Варава Вікторії Вікторівні земельної ділянки                                 

площею 0,0410 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Панькевича, 110/4. 

1.5. Гр. Фабіан Ленці Василівні земельної ділянки                                 

загальною площею 0,0275 га (пл. 0,0195 га та пл. 0,0080 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Айвазовського, 3. 



 2 

1.6. Гр. Ваврінчак Михайлу Степановичу  земельної ділянки  

площею 0,0317 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 12. 

1.7. Гр. Сувор Віталії Ігорівні земельної ділянки  площею 0,0117 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швабській, 37. 

1.8. Гр. Репаш Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0252 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Панькевича, 94. 

1.9. Гр. Гатрак Марії-Ірині Йосипівні земельної ділянки                                 

площею 0,0576 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 65. 

1.10. Гр. Федорішко Златі Павлівні земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 285. 

1.11. Гр. Левицькій Ганні Василівні земельної ділянки                                 

площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 22. 

1.12. Гр. Сабов Вікторії Стефанівні земельної ділянки площею 0,0180 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Чайковського, 24. 

1.13. Гр. Прокопенко-Шолтес Світлані Володимирівні земельної ділянки                                 

площею 0,0745 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кармелюка, 16. 

1.14. Гр. Муртазіній Агнесі Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0379 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 66 «а». 

1.15. Гр. Угрін Олені Юріївні земельної ділянки                                 

площею 0,0735 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тичини, 18. 

1.16. Гр. Прозор Євгенію Ігоровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Плеханова, 25 «а». 

1.17. Гр. Габріелян Гаріку Ерджаніковичу земельної ділянки площею 

0,0592 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Квітів, 33. 

1.18. Гр. Моланичу Івану Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0310 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ужанській, 53. 

1.19. Гр. Лада Любові Василівні земельної ділянки                                 

загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 262. 

1.20. Гр. Жека Еммі Міклошівні земельної ділянки                                 

площею 0,0480 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 50. 
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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. Приватному підприємству  «Вентстар» земельної ділянки площею 

0,1726 га під власним майном та для його обслуговування по вул. Огарьова, 4. 

2.2. Приватному підприємству спеціалізоване ремонтно-будівельне 

управління «Закарпатліфтмонтаж» земельної ділянки                                    

площею 0,2160 га для будівництва та обслуговування виробничої бази по                  

вул. Польовій, 4. 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Струг» земельної 

ділянки площею 0,3500 га для влаштування автостоянки по вул. Богомольця. 

2.4. Закритому акціонерному товариству «Ужгородська швейна фабрика» 

земельної ділянки площею 0,1295 га для обслуговування швейних цехів по                     

вул. Л. Толстого, 40. 

 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

подальшою передачею її в постійне користування: 

3.1. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельних ділянок: 

- КОС вул. Загорська, б/н площею 14 га; 

- КНС-1 Слов’янська набережна площею 0,305 га; 

- КНС-2 вул. Анкудінова, б/н площею 0,151 га; 

-КНС-3 вул. Джамбула (В.Комендаря) площею 0,152 га; 

- КНС-4 вул. Загорська, б/н площею 0,223 га; 

- КНС-5 вул. Краснодонців, б/н площею 0,098 га; 

- РЧВ і ПНС вул. Тиха, б/н, вул. Далека, б/н площею 1,485 га; 

- НФС №1, №2, №3 вул. Новодоманинська, 27 (колишня адреса Насипна, 

б/н) загальною площею 14,842 га (по акту 5,254 га та 9,588га); 

- КНС-9 вул. Баб’яка, б/н площею 0,12 га; 

- КНС-6 з ПНС з РЧВ вул. Легоцького, б/н загальною площею 0,89га (по 

акту 0,77 га та площею 0,12 га); 

- РЧВ вул. Великокам’яна, б/н площею 0,761 га; 

- ПНС з РЧВ вул. Минайська, б/н площею 0,59 га; 

- ПНС з РЧВ вул. Р. Шухевича (Лавріщева), б/н площею 0,165 га 

- виробнича база вул. Митна, 1 площею 0,377 га. 

3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                                  

«Доманинці-1»  земельної ділянки  площею 0,3187 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Доманинській, 336. 

 

4. 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: 
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4.1. Гр. Байза Іштвану Іштвановичу, гр. Байза Іштвану 

Михайловичу земельної ділянки площею 0,0321 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. 

Франка, 46 "а". 

 

5. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»): 

5.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки комунальної 

власності загальною площею 0,2787 га на дві ділянки площами 0,1394 га та 

0,1394 га по вул. Минайській, 71. 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю  «Л.П.Я.» земельної 

ділянки площею 0,1500 га на земельні ділянки площами 0,0809 га, 0,0613 га 

0,0078 га по вул. Ф. Тіхого, 11. 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю спільне підприємство 

«Каслекс» земельної ділянки загальною площею 1,7076 га на земельні ділянки 

площами 1,3552 га, 0,1106 га, 0,2418 га по вул. Краснодонців, 36. 

 

6. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

6.1. Гр. Король Людмилі Никифорівні земельної ділянки                                 

площею 0,0962 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 13. 

6.2. Гр. Павлич Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Слов’їній, 3 «а». 

6.3. Гр. Волощуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській.  

6.4. Гр. Юращуку Василю Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській. 

6.5. Гр. Волощуку Павлу Павловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській.   

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пластикові системи» 

земельної ділянки загальною площею 0,1359 на земельні ділянки площами 

0,0484 га та 0,0875 га під складом та для його обслуговування по                              

вул. Приладобудівників, 3. 

6.7. Гр. Яворському Ярославу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0022 га для влаштування входу до власного приміщення по                                               

вул. Грушевського,6/38. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


