
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XIII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2017 року                 м. Ужгород                                 № 682                          

          

                            

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. Мигалині Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0064 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на пл. Ш. Петефі, 32 "а". 

1.2. Гр. Пономарьовій Марії Миколаївні земельної ділянки площею 

0,0170 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Духновича, 9/2 "а". 

1.3. Гр. Баран Віталію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дендеші, 62 "а". 

1.4. Гр. Семаль Вікторії Томашівні земельної ділянки площею 0,0428 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Східній, 26. 

1.5. Гр. Маринцівському Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,0418 га для ведення особистого селянського господарства по                     

вул. Доманинській, 194. 

1.6. Гр. Молдавчуку Петру Петровичу земельної ділянки площею     

0,0560 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Черешневій, 39. 
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1.7. Гр. Карчевському Йосифу Романовичу земельної ділянки площею  

0,0374 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Новій, 33. 

1.8. Гр. Раммаль Катерині Антоніївні земельної ділянки площею 0,0069 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Мукачівській, 71/3а. 

1.9. Гр. Кузьмі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0311 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горянській, 1 «а». 

1.10. Гр. Демків Ларисі Іванівні земельної ділянки площею 0,0950 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запісочного, 24. 

1.11. Гр. Свалявчик Юлії Іванівні земельної ділянки площею 0,0567 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Вайди, 19. 

1.12. Гр. Сіка Василю Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Юнацькому. 

1.13. Гр. Мошколі Тетяні Валеріївні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Стародоманинській, 101. 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельних ділянок: 

ділянка № 1 - 0,1520 га; 

ділянка № 2 - 0,1230 га; 

ділянка № 3 - 0,0580 га; 

ділянка № 4 - 0,0215 га; 

ділянка № 5 - 0,0185 га під власними нежитловими будівлями та для їх 

обслуговування по вул. Минайській, 16. 

2.2. Гр. Луцьо Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 16         

прим. 6. 

2.3. Гр. Ямбор Яношу Ференцне земельної ділянки площею 0,0232 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Богатирській, 11. 

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «М Файненс» земельної 

ділянки площею 0,1336 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по  вул. Волошина, 26. 
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3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

України «Про землеустрій»: 

 

- Фізичній особі-підприємцю Черних Дмитру Валерійовичу та фізичній 

особі-підприємцю Рущак Валерії Арпадівні орендованої земельної ділянки 

загальною площею 0,8720 га на земельні ділянки площами 0,3518 га, 0,3914 га, 

0,1289 га для розміщення та обслуговування столярного цеху  по                                  

вул. Ужанській, 80 «а». 

  

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку згідно пункту 1 

статті 123 ЗКУ: 

 - Товариству з обмеженою відповідальністю «І Контракт» по                               

вул. Загорській. 

 

5. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 

5.1. Гр. Маєрчику Павлу Степановичу земельної ділянки площею                         

0,0895 га для уточнення конфігурації земельної ділянки без зміни площі по  

вул. Високій, поз. 10 на підставі наданого висновку управління правового 

забезпечення. 

5.2. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1900 га для 

ведення особистого селянського господарства на території Ужгородської 

міської ради, Ужгородського району Закарпатської області (при об’їзній дорозі 

Е 50 без номеру будинку) у зв’язку із діючим мораторієм на виділення 

земельних ділянок. 

5.3. Гр. Гусейновій Людмилі Федорівні земельної ділянки площею 0,0977 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Берчені, 97, оскільки земельна ділянка перебуває у 

приватній власності заявника. 

5.4. Гр. Антал Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0135 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Капітульній, оскільки заявником використано право на 

безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

5.5. Гр. Чижмарь Ганні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0395 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Руській, 12, оскільки будівля перебуває в статусі «квартири». 

5.6. Гр. Розман Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Гвардійській, 58, оскільки земельна ділянка обтяжена 

рішенням міської ради. 
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 5.7. Гр. Ганчак Марті Іванівні земельної ділянки площею 0,3500 га 

для ведення особистого селянського господарства на території Ужгородської 

міської ради, Ужгородського району Закарпатської області (при об’їзній дорозі 

Е 50 без номеру будинку) у зв’язку із діючим мораторієм на виділення 

земельних ділянок. 

 5.8. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,3000 га для 

ведення особистого селянського господарства на території Ужгородської 

міської ради, Ужгородського району Закарпатської області (при об’їзній дорозі 

Е 50 без номеру будинку) у зв’язку із діючим мораторієм на виділення 

земельних ділянок. 

 5.9. 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», 

запропонувати заявнику поновити договір оренди земельної ділянки. 

 5.10. Фізичній особі-підприємцю Демурі Ігорю Володимировичу щодо 

поділу земельної ділянки загальною площею 0,1800 га на земельні ділянки 

площею 0,0196 га, площею 0,0714 га та площею 0,0890 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Андрія Палая (Тельмана), 2«а», 

запропонувати заявнику поновити договір оренди земельної ділянки. 

5.11. Приватному вищому навчальному закладу "Карпатський 

університет імені Августина Волошина" земельної ділянки площею 0,1840 га 

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гойди, 4 на 

підставі ст. 92 Земельного кодексу України. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


