
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 

(3-є пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29 листопада 2016 року             м. Ужгород                                 № 477                                         

                                      

 

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 дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з 

подальшою передачею їх в оренду:  

 

1.1. Повному товариству «Ескорт» земельної ділянки площею 0,0058 га 

для будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд на                        

пл. Корятовича, 20. 

1.2. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею     

10,5 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                   

вул. Перемоги, 27 «а». 

1.3. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 10,9 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила                           

та Мефодія, 4 «б». 

1.4. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 17,3 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вілмоша Ковача      

(вул. Белінського), 13 «а». 

1.5. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

роздрібної торгівлі та комерційних послуг по вул. Конопляній, 2 «а». 
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1.6. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні земельної ділянки                                  

площею 0,0044 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на пл. Корятовича, 25. 

1.7. Публічному акціонерному товариству «Івано-Франківськцемент» 

земельної ділянки площею 2,9000 га для розширення та будівництва під’їзних 

залізничних колій (для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту) по вул. Гранітній, 14. 

1.8. Гр. Смоляр Михайлу Яковичу земельної ділянки площею 0,0104 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку (вхід в будинок) по          

вул. Богомольця, 18/22. 

1.9. Гр. Малюк Марії Василівні земельної ділянки                                       

площею 0,0105 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                           

вул. Сечені, 48/4. 

1.10. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею 

0,0011 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Перемоги, 35 "б". 

1.11. Фізичній особі-підприємцю Хомі Юрію Дьордьовичу земельної 

ділянки площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадської забудови по пр. Свободи, 32/49. 

1.12. Гр. Квятковській Людмилі Миколаївні земельної ділянки площею 

0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                    

вул. Заньковецької. 

1.13. Гр. Крайник Ларисі Василівні земельної ділянки площею 0,0024 га 

для розміщення інженерних мереж по вул. Крилова, б/н.  

1.14. Гр. Шуберту Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0026 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Заньковецької. 

1.15. Гр. Булині Олені Петрівні орендованої земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Макаренка, 6 «а». 

1.16. Фізичній особі-підприємцю Немеш Василю Михайловичу земельної 

ділянки площею 0,3300 га для будівництва та обслуговування будівель та 

споруд громадського призначення по вул. Вілмоша Ковача (Белінського), 17. 

1.17. Гр. Василечку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею                       

0,0031 га для будівництва та обслуговування об’єкта зв’язку з надання 

телекомунікаційних послуг по вул. Заньковецької біля буд. № 77. 

1.18. Гр. Росоха Михайлу Михайловичу та гр. Геворкяну Тіграну 

Мікаеловичу земельної ділянки площею 0,1288 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                               

вул. Руській, 30. 

1.19. Гр. Курах Ірині Андріївні, гр. Жук Наталії Іванівні та гр. Жук 

Назарію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0300 га для будівництва 

і обслуговування інших будівель громадської забудови по                                              

вул. Богомольця, 18/ 22. 

1.20. Публічному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки площею 0,0035 га для розміщення, будівництва, експлуатації 
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та обслуговування будівель та споруд об`єктів передачі електричної енергії 

по   вул. Небесної сотні, б/н. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з 

подальшою передачею їх у власність: 

2.1. Гр. Вакулі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Слави, 12. 

2.2. Гр. Козаку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0644 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Сливовій, 20. 

2.3. Гр. Поленчак Магдалині Йосифівні земельної ділянки площею    

0,0493 га для ведення особистого селянського господарства по                                  

вул.  Стародоманинській, 52. 

2.4. Гр. Висоцькому Денису Олеговичу земельної ділянки площею    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, 56. 

2.5. Гр. Комоні Катерині Янівні земельної ділянки площею 0,0320 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Львівській, 15. 

2.6. Гр. Русник Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею                   

0,1915 га для ведення особистого селянського господарства по                         

вул. Слави, 79. 

2.7. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні ділянки площею 0,0604 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олександра Попадинця, 7 (Плеханова).  

2.8. Гр. Славіку Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0689 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Транспортній. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з 

подальшою передачею їх в постійне користування:  
3.1. Релігійній організації Управління Закарпатської Єпархії Української 

Православної Церкви Київського Патріархату земельної ділянки площею      

0,2869 га для будівництва та обслуговування будівель релігійних організацій в 

районі вул. Станційної.  

3.2. Житлово-будівельному кооперативу «Горняк» земельної ділянки 

площею 0,1636 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку із 

збереженням спортивного майданчика по вул. Бестужева, 14.  

3.3. Комунальному підприємству "Парк культури та відпочинку 

«Боздоський»" земельної ділянки площею 4,1100 га для збереження та 

використання парків-пам`яток садово-паркового мистецтва та ведення 

господарської діяльності по вул. Підградській  парк «Підзамковий». 

3.4. Спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 4 із 

поглибленим вивченням словацької мови Ужгородської міської ради земельної 

ділянки площею 0,3284 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти на пл. Жупанатській, 10. 
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3.5. Управлінню освіти Ужгородської міської ради земельні 

ділянки загальною площею 3,8836 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Загорській, 51:  

- земельної ділянки площею 1,1866 га для будівництва та обслуговування 

дошкільного навчального закладу; 

- земельної ділянки площею 2,6970 га для будівництва та обслуговування 

навчального закладу. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з 

подальшою реєстрацією комунальної власності:  
- Департаменту міського господарства земельної ділянки орієнтовною 

площею 10 га для розміщення геотермального центру "Акватик Центр 

Ужгород" в районі Слов`янської набережної. 

 

5. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

5.1. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею              

0,0025 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Конопляній, 2 «а». 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Кошіце" земельної 

ділянки площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Сурікова, 6.  

5.3. Гр. Стегурі Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0102 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Докучаєва, 25/4.  

5.4. Гр. Келемену Ігорю Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0212 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Докучаєва, 25/2. 

5.5. Гр. Ковач Галині Михайлівні земельної ділянки площею 0,0101 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Докучаєва, 25/3. 

5.6. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки площею 

0,0152 га для будівництва та обслуговування будівель та споруд іншого 

громадського призначення по вул. Боздошська дорога, 5.  

5.7. Гр. Гала Євгену Євгеновичу земельної ділянки площею                   

0,00173 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Фогорашія.  

5.8. Гр. Тимченко Ніколь земельної ділянки площею 0,0768 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Далекій, 56.  

5.9. Гр. Казьміровій Аллі Олександрівні земельної ділянки площею                   

0,0065 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вузькій. 

5.10. Гр. Крйоці Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Коритнянській, 8.  

5.11. Гр. Кашшаю Ярославу Мироновичу земельної ділянки площею           

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запісочного, б/н. 
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5.12. Гр. Демків Ларисі Іванівні земельної ділянки площею 0,0950 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Запісочного, б/н.  

5.13. Гр. Ковач Віктору Бернатовичу земельної ділянки площею        

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н.  

5.14. Гр. Дикун Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н.  

5.15. Гр. Черешня Юрію Степановичу ділянки площею 0,0656 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької.  

5.16. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Приютський 

10" земельної ділянки площею 0,2165 га для обслуговування житлового 

будинку по пров. Приютському.  

 

6. 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 


