
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _X_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26 січня 2017 року                 м. Ужгород                                 № 570                                     

                                      

 

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. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0072 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по          

пр. Свободи, 29. 

1.2. Автогаражному кооперативу "Дружба" земельної ділянки площею 

1,5200 га для обслуговування гаражного кооперативу "Дружба" по                     

вул. Богомольця. 

1.3. Гр. Газі Михайлу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування будівель і споруд, об`єктів передачі 

електричної енергії по вул. Дворжака, б/н. 

1.4. Гр. Сливці Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0286 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Щедріна, 36 «б». 

1.5. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0274 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії  по 

вул. Небесної Сотні, 5. 
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1.6. Фізичній особі-підприємцю Пономарьовій Наталії Миколаївні 

земельної ділянки площею 0,0852 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Перемоги, 23 «а». 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пріоритет - 2016» 

земельної ділянки площею 0,0387 га для будівництва та обслуговування 

торгового приміщення (роздрібна торгівля) та комерційних послуг по                                     

вул. Грибоєдова, б/н. 

1.8. Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив 

«Закарпаття-Донбас»" земельної ділянки площею 0,2445 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                         

вул. Артилерійській, 6 «а». 

1.9. Гр. Шоля Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0215 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Берчені, 2. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з 

подальшою передачею їх у власність: 

 

2.1. Гр. Сереголі Олені Василівні земельної ділянки площею 0,0904 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Садовій, 45. 

2.2. Гр. Келемен Ніні Миколаївні земельної площею 0,0584 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Садовій, 51.  

2.3. Гр. Шимко Марті Михайлівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. М. Підгірянки. 

2.4. Гр. Опанасюку Василю Івановичу земельної ділянки площею      

0,1200 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Горянській. 

2.5.Гр. Опаленик Ганні Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0987 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Горянській, 75. 

2.6. Гр. Китаєвій Юліані Василівні земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Високій. 

2.7. Гр. Сереголі Олені Василівні земельної ділянки площею 0,0900 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Садової,               

вул. М. Підгірянки. 

2.8. Гр. Балатюк Світлані Миколаївні земельної ділянки площею 0,0900 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Садової,         

вул. М. Підгірянки. 

2.9. Гр. Щубелці Регіні Юріївні земельної ділянки площею 0,0903 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Садової,               

вул. М. Підгірянки. 

2.10. Гр. Рега Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Довгій, 9. 

2.11. Гр. Поляк Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,2676 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 275. 

2.12. Гр. Ковач Віктору Бернатовичу земельної ділянки під плямою 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 
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2.13. Гр. Личку Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0050 га 

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

2.14. Гр. Дикун Юрію Юрійовичу земельної ділянки під плямою забудови 

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

2.15. Гр. Логойді Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0845 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Героїв, 6. 

 

3. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 

користування:    

 

3.1. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Асоціація 

Сакура" земельної ділянки площею 1,0172 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Богомольця, 22. 

 

4. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну сумісну 

власність: 
 

- Гр. Юрик Оксані Йосипівні, гр. Хомик Діані Юріївні земельної ділянки 

площею 0,0418 га для ведення особистого селянського господарства по          

вул. Учительській, 7. 

 

5. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення:    
 

- Приватному акціонерному товариству "Закарпаття-авто" земельної 

ділянки площею 2,4581 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства по                               

вул. Олександра Блистіва (Краснодонців), 20. 

 

6. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

6.1. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею      

0,0190 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу та пасіки  

по вул. Нікітіна, 15. 

6.2. Гр. Вдовиченку Сергію Федоровичу земельної ділянки площею 

0,0003 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (влаштування окремого входу) по                  

вул. Богомольця, 18/22 кв. 33/1. 

6.3. Гр. Літак Галині Юріївні земельної ділянки площею 0,0037 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Баконія, 2. 

6.4. Гр. Александровій Тетяні Олексіївні земельної ділянки площею 

0,0066 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 80. 
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6.5. Гр. Ральцевич Тамарі Олександрівні земельної ділянки 

площею 0,0033 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Корзо, 7. 

6.6. Гр. Ерфанюку Василю Івановичу земельної ділянки площею     0,0150 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Митрака, 9. 

6.7. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Панькевича 

77" земельної ділянки площею 0,3081 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Панькевича, 77. 

6.8. Гр. Грицюку Роману Юрійовичу земельної ділянки площею      0,0310 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Заньковецької, б/н. 

6.9. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0271 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Божук, б/н. 

6.10. Гр. Петровському Анатолію Мар’яновичу земельної ділянки  

площею 0,0408 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Рожевій, 12. 

6.11. Комунальному підприємству "Парк культури та відпочинку 

«Боздоський»" земельної ділянки площею 15,1700 га для ведення господарської 

діяльності по вул. Возз’єднання, 5 парк «Боздоський». 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. та постійну комісію з питань регулювання 

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

 

 

 

Міський голова                                                                               Б. Андріїв 


