
                              

                                  Доповнення до проекту рішення № _______- 

 

«Про надання 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 землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

 

1.6. Гр. Будай Михайлу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0088 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Богомольця, 18/22, кв. 24. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Сас Юрію Юрійовичу земельної ділянки 

площею 0,5000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                   

вул. Загорській, 51 

1.8. Гр. Бабидоричу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1800 га для будівництва і обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій, б/н. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 2.26. Гр. Мошколі Тетяні Валеріївні земельної ділянки площею 0,1800 га 

для ведення особистого селянського господарства по                                                       

вул. Стародоманинській, 101. 

2.27. Гр. Росоха Тетяні Йосипівні земельної ділянки площею 0,1050 га для 

ведення особистого селянського господарства по  вул. Стародоманинській, 101. 

2.28. Гр. Горбач Анжеліці Зенонівні земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, б/н, АГК 

«Сторожницький», гараж № 125. 

2.29. Гр. Горбач Іштвану Іштвановичу земельної ділянки площею 0,0018 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, б/н, АГК 

«Сторожницький», гараж № 129. 

2.30. Гр. Зуєнку Григорію Івановичу земельної ділянки площею  0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, поз. 195. 
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2.31. Гр. Антал Лірі Петрівні земельної ділянки площею 0,0135 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Капітульній, 27. 

2.32. Гр. Дідик Леоніду Григоровичу земельної ділянки площею  0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 74. 

2.33. Гр. Гутнікевич Ганні Іллівні земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Дівочій, поз. 76. 

2.34. Гр. Ковальчук Елеонорі Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0700 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тихій, 20. 

2.35. Гр. Ковальчук Софії Арпадівні земельної ділянки площею  0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тихій, 20. 

2.36. Гр. Небесник Ірині Михайлівні земельної ділянки площею 0,1049 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 60. 

2.37. Гр. Товтик Марії Юрівївні земельної ділянки площею 0,0172 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Дендеші, 142. 

2.38. Гр. Платоновій Марині Юріївні земельної ділянки площею 0,0022 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, б/н, АГК 

«Сторожницький», гараж № 6. 

2.39. Гр. Штефку Анатолію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1634 га для ведення особистого селянського господарства по                                      

вул. Жатковича, 28. 

2.40. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. П. Мирного,2. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

 

4.4. Релігійній громаді Українській православній церкві на честь 

Преподобного Іова Почаївського м. Ужгород земельної ділянки площею 0,2000 

га для будівництва та обслуговування будівель релігійних організацій по вул. 

Перемоги (територія кладовища). 

4.5. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Жемайте - 

14" земельної ділянки площею 0,2970 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                            

вул. Жемайте, 14. 

4.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Єдність 47, 

47 а» земельної ділянки площею 0,3271 га для обслуговування прибудинкової 

території багатоквартирного житлового будинку по                                                                    

вул. Василя Комендаря, 47, 47 "а". 

4.7. Комунальному підприємству «Стадіон «Авангард» земельної ділянки 

площею 10,4700 га для будівництва і обслуговування закладів спорту по                 

вул. І. Франка, 1. 
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4.8. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Панькевича 

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

території багатоквартирного будинку по вул. Панькевича, 77 

 

6. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності: 

 

6.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 

0,2400 га для стоянки автобусів перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування по вул. Перемоги. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 


