
 

 

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. Гр. Дешко Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0580 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Погорєлова, 39. 

1.2. Гр. Нодь Катерині Йосифівні земельної ділянки площею 0,0444 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Пархоменка, 13. 

1.3. Гр. Бейзі Інні Василівні земельної ділянки площею 0,0300 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тімірязєва, 22/1. 

1.4. Гр. Варзі Степану Юрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0559 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 8-Березня, 15. 

1.5. Гр. Феделеш Магдалині Георгіївні земельної ділянки площею     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 150. 

1.6. Гр. Корж Ірині Октябріївні земельної ділянки площею 0,0158 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Малоужанській, 26 «а». 
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1.7. Гр. Барна Олені Михайлівні земельної ділянки площею 0,0703 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковинській, 11. 

1.8. Гр. Гаврилець Єві Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0344 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Залізничній, 2 «е». 

1.9. Гр. Качур Михайлу Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Закарпатській, 21. 

1.10. Гр. Ігнатьо Ганні Михайлівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Погорєлова, 28. 

1.11. Гр. Хмарі Ростиславу Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0713 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сковороди, 5. 

1.12. Гр. Небола Марині Анатоліївні земельної ділянки                                 

площею 0,0784 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 171. 

1.13. Гр. Лебовичу Олександру Степановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0539 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Бачинського, 58. 

1.14. Гр. Русин Любові Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0338 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Львівській, 30. 

1.15. Гр. Станчак Михайлу Юрійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 369. 

1.16. Гр. Мітрічко Кларі Іванівні земельної ділянки                                 

площею 0,0372 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 9 «а». 

1.17. Гр. Басараб Вікторії Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0288 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лікарняній, 3. 

1.18. Гр. Хрипак Марії Франтішківні земельної ділянки                                 

площею 0,0715 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Фогорашія, б/н. 

1.19. Гр. Жупан Жанеті Василівні  земельної ділянки  площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Райдужній. 

1.20. Гр. Скраль Герміні Ференцівні  земельної ділянки площею 0,0167 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дайбозькій, 9. 

1.21. Гр. Чучмій Марті Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іванківській, 5. 
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1.22. Гр. Кривка Олені Яношівні земельної ділянки  площею 0,0606 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дендеші, 105. 

1.23. Гр. Куклишину Сергію Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 309. 

1.24. Гр. Кияк Олександру Олександровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0555 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Нахімова, 12. 

1.25. Гр. Вукста Марині Аркадіївні земельної ділянки                                 

площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сидоряка, 25. 

1.26. Гр. Варічкіну Юрію Юрійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 221. 

1.27. Гр. Шимону Василю Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Озерній, 22. 

1.28. Гр. Мелеш Ірині Василівні земельної ділянки площею 0,0636 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Котовського, 6. 

1.29. Гр. Шерфезе Івану Васильовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Бородіна, 27. 

1.30. Гр. Логвінову Вадиму Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0586 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ольбрахта, 16 «а». 

1.31. Гр. Папіш Олені Валентинівні земельної ділянки                                 

площею 0,0593 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Залізничному, 26. 

1.32. Гр. Маринцівському Володимиру Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 194. 

1.33. Гр. Кляп Маріанні Іванівні земельної ділянки площею 0,0453 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Доманинській, 278/2. 

1.34. Гр. Стану Михайлу Петровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0101 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. С. Дністрянського, 12. 

1.35. Гр. Маслякевичу Івану Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0390 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 6. 

1.36. Гр. Крайняниці Ользі Йосипівні земельної ділянки                                 

площею 0,0353 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Руській, 10. 
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1.37. Гр. Семенюк Людмилі Іванівні земельної ділянки                                 

площею 0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій. 

1.38. Гр. Опіярі Дмитру Дмитровичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шкільній, 2. 

1.39. Гр. Гуснай Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0450 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горіховій, 24. 

1.40. Гр. Сухан Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0573 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Шишкіна, 48. 

1.41. Гр. Чуван Василю Андрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0288 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Донській, 24. 

1.42. Гр. Ковальчук Степану Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0493 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Болотинській, 6. 

1.43. Гр. Недолуженко Ярославу Борисовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0268 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 65. 

1.44. Гр. Капраль Мар’яні Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 19. 

1.45. Гр. Баранову Василю Васильовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Врабеля, 12. 

1.46. Гр. Шимон Ірині Сергіївні земельної ділянки                                    

площею 0,0250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Борканюка, 37. 

1.47. Гр. Дюрик Михайлу Михайловичу земельної ділянки                                    

площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шишкіна, 33. 

1.48. Гр. Дяченку Габору Вікторовичу земельної ділянки                                    

площею 0,0761 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Панькевича, 51/1. 

1.49. Гр. Бучко Єлизаветі Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0580 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дунаєвського, 14. 

1.50. Гр. Дьордяй Ользі Василівні та гр. Товтин Ярославу Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0011 га для обслуговування господарських 

приміщень по вул. Корзо 7/6.  

1.51. Гр. Андрейчику Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,3500 га для ведення особистого селянського господарства по                        

вул. Гагаріна, 261. 
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1.52. Гр. Бутурлакіній Тетяні Олександрівні земельної ділянки 

площею 0,0183 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 3. 

1.53. Гр. Гусейнові Людмилі Федорівні земельної ділянки площею   

0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 97. 

1.54. Гр. Резі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Довгій, 9. 

1.55. Гр. Штіль Юрію Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0581 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Гусарському, 16. 

1.56. Гр. Тернавчук Юлії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0250 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Донській, 55. 

1.57. Гр. Бругош Любов Золтанівні земельної ділянки площею 0,0643 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Прикордонній, 1. 

1.58. Гр. Шип Володимиру Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 125. 

1.59. Гр. Куцик Ганні Павлівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 125. 

1.60. Гр. Бурок Еріці Степанівні земельної ділянки                                 

площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 61 «а». 

1.61. Гр. Багрій Юрію Степановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, 53 «а». 

1.62. Гр. Дюрик Яну Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0338 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 54. 

1.63. Гр. Савку Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0938 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 131. 

1.64. Гр. Мішиній Зої Петрівні земельної ділянки площею 0,0938 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 131 

1.65. Гр. Ляпіній Людмилі Борисівні земельної ділянки площею 0,0150 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Глінки, 20. 

 

2. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 
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2.1. Гр. Ганусич Вероніці Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0010 га для влаштування входу до власного магазину-офісу по                   

вул. Грушевського, 59/2. 

2.2. Гр. Готько Ірині Юріївні земельної ділянки площею 0,0033 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. Грушевського, 27/61. 

2.3. Гр. Черешні Лідії Олександрівні земельної ділянки                                 

площею 0,0917 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Барвінковій, 6. 

2.4. Фізичній особі-підприємцю Бровді Кароліні Іванівні земельної 

ділянки площею 0,0010 га для влаштування входу до власних приміщень  по 

вул. Перемоги, 25/26 «а». 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки площею 

0,3730 га під власними нежитловими будівлями та для їх обслуговування по                        

вул. Минайській, 16. 

2.6. Гр. Матвійчук Євгенії Дмитрівні земельної ділянки                                    

площею 0,0747 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                  

вул. Корзо, 3. 

2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Західна 

нафтова група - Карпати» земельної ділянки  площею 0,1540 га для 

обслуговування автозаправної станції по вул. Минайській, 16 «б». 

2.8. Гр. Тирпак Василю Васильовичу земельної ділянки площею  0,0019 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                     

вул. Грушевського, 63/16. 

2.9. Приватному підприємству «Маргаретка» земельної ділянки                                    

загальною площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по  вул. Гвардійській, 30  та по вул. Загорській – вул. Нікітіна. 

2.10. Гр. Грицищук Світлані Іванівні земельної ділянки                                    

загальною площею 0,2600 га для обслуговування придбаного складу по                  

вул. О. Кошового, 6. 

2.11. Гр. Павленку Сергію Леонідовичу земельної ділянки                                    

площею 0,0007 га для влаштування входу до власного приміщення по  

Київській набережній, 20/19. 

2.12. Приватному підприємству «Володимир» земельної ділянки площею 

0,3528 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Доманинській, 336. 

2.13. Гр. Салтиковій Ніколетті Василівні земельної ділянки площею 

0,0996 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. П. Комуни, 4 

 

3. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно ст.ст. 

25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 
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3.1. Фізичній особі-підприємцю Сокирко Ігорю Богдановичу земельної 

ділянки загальною площею 0,8872 га для обслуговування виробничого 

комплексу по вул. Болгарській, 14. 

3.2. Гр. Астаховій Лідії Володимирівні земельної ділянки загальною 

площею 0,0511 га на площі 0,0166 га, 0,0345 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Приладобудівників, 3 з 

подальшою передачею її в оренду. 

3.3. Приватному підприємству «Європартнер» земельної ділянки 

загальною площею 0,4261 га на земельні ділянки площею 0,1855 га, площею 

0,0192 га та площею 0,2214 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Проектній, 3 «а». 

3.4. Надати Департаменту міського господарства земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 1,5210 га на земельні ділянки 

площею 0,1790 га та 1,3420 га по вул. Гранітній, 14. 

3.5. Гр. Терпак Марті Василівні земельних ділянок                                 

площами 0,0150 га, 0,0027 га, 0,0038 га, 0,0066 га 0,0808 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по Слов’янській набережній, 4.  

 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в постійне користування: 

4.1. Релігійній громаді Української православної церкви Київського 

патріархату м. Ужгорода (Преображення Господнього) земельної ділянки 

площею 0,0342 га для будівництва та обслуговування церкви-каплиці по                            

вул. Лавріщева, 8 «б». 

4.2. Державному навчальному закладу «Ужгородський центр професійно-

технічної освіти» земельної ділянки  площею 3,8314 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гагаріна, 8. 

4.3. Ужгородському вищому професійному училищу торгівлі та 

технології харчування земельної ділянки площею 1,6200 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Перемоги, 142. 

4.4. Ужгородській районній раді земельної ділянки площею 3,3920 га для 

обслуговування закладів охорони здоров’я і соціальних послуг по                      

вул. Минайській, 71. 

 

5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у спільну часткову власність: 

5.1. Гр. Сітало Ларисі Василівні, гр.Сітало Вадиму Анатолійовичу 

земельної ділянки площею 0,0589 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Чапека, 24. 

5.2. Гр. Пашкович Атіллі Ернестовичу, гр. Пашкович Тімеї Ернестівні,  

гр. Адам Ользі Степанівні земельної ділянки площею 0,0401 га для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Берчені, 137. 

5.3. Гр. Венцель Любомиру Івановичу, гр. Туряниці Діанні 

Володимирівні, гр. Бузаш Артуру Володимировичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 123. 

 

6. 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: 

- Гр. Русин Василю Васильовичу, гр. Зенцовій Тетяні Юріївні,                     

гр. Романець Аліні Золтанівні, гр. Стецюк Анастасії Сергіївні, гр. Гуторовій 

Валентині Василівні земельної ділянки площею 0,0581 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Міцкевича, 12. 

 

7. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту (згідно ст. 55/1 Закону України 

«Про землеустрій»: 

- Гр. Катуні Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0059 га для 

забезпечення безперешкодного проходу - проїзду до власного житлового 

будинку вул. Володимирській, 57 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

 

8. 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 


