
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        

                                    

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:  

 

1.1. Гр. Дибі Олегу Романовичу земельної ділянки площею 0,0128 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Льва Толстого, 46. 

1.2. Гр. Грабару Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,2010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Собранецькій, 164. 

1.3. Гр. Грабару Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,4580 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Собранецькій, 158. 

1.4. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,1900 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра                      

Радищева, 1. 

1.5. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови по                          

вул. Олександра Радищева, 1. 

1.6. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею                 

0,1350 га для обслуговування власного майна по вул. Собранецькій, 145 «в». 
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1.7. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки площею 

0,1350 га для обслуговування власного майна по вул. Собранецькій, 145 «в». 

1.8. Гр. Маслянці Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0732 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, б/н. 

1.9. Автогаражному кооперативу "Мрія-1" земельної ділянки площею 

0,5280 га для колективного гаражного будівництва по вул. Олександра 

Богомольця, б/н. 

1.10. Приватному підприємству «ЗЕМГРУПП» та товариству з 

обмеженою відповідальністю «ВАЙЛД ВОТЕР ВОРЛД» земельної ділянки 

площею 0,2498 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Генерала Свободи, 9 «б». 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 

2.1. Гр. Пранничуку Івану Олексійовичу земельної ділянки площею                 

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Будителів, б/н 

кооператив «Гудок». 

2.2. Гр. Кодриш Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0070 га для 

будівництва та обслуговування сараю по вул. Собранецькій, 146. 

2.3. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Михайла                       

Томчанія, 37. 

2.4. Гр. Зейкан Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Підвальному, 28. 

2.5. Гр. Мегелі Ганні Іллівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Підвальному, 28. 

2.6. Гр. Зейкан Оксані Василівні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Підвальному, 28. 

2.7. Гр. Зейкан Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Підвальному, 28. 

2.8. Гр. Товтик Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,0172 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 142. 

2.9. Гр. Євчинець Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, АГК 

"Сторожницький", поз. 66. 

2.10. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки площею                

0,0600 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія                        

Гагаріна, 104. 

2.11. Гр. Кошик Марії Ярославівні земельної ділянки площею 0,0017 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, 37, АГК "Метеор". 
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2.12. Гр. Коштурі Анатолію Степановичу земельної ділянки 

площею 0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1. 

2.13. Гр. Бабідорич Наталії Віталіївні земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1. 

2.14. Гр. Куклишину Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0726 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Доманинській, 309. 

2.15. Гр. Шовш Олександру Людвіговичу земельної ділянки площею 

0,1750 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Юрія Гагаріна, 209. 

2.16. Гр. Маріна Нуцу Івановичу земельної ділянки площею 0,0466 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській, 30. 

2.17. Гр. Морозу Івану Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

2.18. Гр. Мігляс Володимиру Георгійовичу земельної ділянки площею 

0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Богомольця, поз. 54. 

2.19. Гр. Анталик Борису Вячеславовичу земельної ділянки площею 

0,0264 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Міклоша Берчені, 32/5. 

2.20. Гр. Габор Олександрі Юріївні земельної ділянки площею 0,0191 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Міклоша Берчені, 126. 

2.21. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки площею                 

1,0382 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Загорській, б/н. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

 

3.1. Закарпатському музею народної архітектури та побуту земельної 

ділянки площею 0,0563 га для обслуговування музею-об`єкту історико-

культурного призначення по вул. Капітульній, 33 "а". 

3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Керченське-

Ужгород» земельної ділянки площею 0,6065 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Керченській, 7, 7 «А». 

 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності:    

 

4.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 

0,1384 га для іншого громадського призначення по вул. Федора                       

Потушняка, 10 "б". 
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4.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки 

площею 6,0000 га для іншого громадського призначення по                                       

вул. Гвардійській, б/н. 

4.3. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 

0,0900 га для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях  

житлової та громадської забудови по вул. Підградській-Олександра Фединця-

Адольфа Добрянського зі зміною цільового призначення. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 


