
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15 травня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1083                           

          

                                 

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 землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

 

1.1. Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на                                             

пл. Жупанатській, 11-12. 

1.2. Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки площею 0,1277 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Олександра Радищева, 1. 

1.3. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0129 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в районі пл. Жупанатської. 

1.4. Гр. Гаргоц Сільвії Юріївні земельної ділянки площею 0,0221 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Кошицькій, 22 «б». 

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

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

Богомольця, б/н. 



1.6. Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки площею 0,0808 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                

вул. Брестській, 18. 

1.7. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки площею                

0,0410 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Перемоги, 3/6. 

1.8. Гр. Галушці Людмилі Андріївні земельної ділянки площею 0,0099 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тиводара 

Легоцького, 56 "а". 

1.9. Гр. Кус Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,2024 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по              

вул. Університетській, 12 «б». 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної 

ділянки площею 0,0728 га для будівництва та обслуговування вбудованого 

приміщення на пл. Шандора Петефі, 17. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 

2.1. Гр. Піпті Ірині Степанівні земельної ділянки площею 0,0202 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Руській, 4. 

2.2. Гр. Піпті Степану Івановичу земельної ділянки площею 0,0220 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Руській, 4. 

2.3. Гр. Сухолову Едуарду Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 4. 

2.4. Гр. Трохимець Володимиру Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 19. 

2.5. Гр. Трохимець Віктору Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0072 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 16. 

2.6. Гр. Опріш Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,0097 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УКГ «Політ» 

ряд «Л» поз. 25. 

2.7. Гр. Ільницькому Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 7. 

2.8. Гр. Шахрайчуку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,0049 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

32 «а» УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 1. 

2.9. Гр. Медведєву Валерію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0021 

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

2.10. Гр. Кирик Єві Михайлівні земельної ділянки площею 0,0277 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Криничній,17/2. 



2.11. Гр. Балега Лесі Володимирівні земельної ділянки площею 0,0181 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Августина Волошина, 43/8. 

2.12. Гр. Капальчик Олександрі Степанівні земельної ділянки площею 

0,1025 га для ведення особистого селянського господарства по                                    

вул. Урожайній, 4. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

 

3.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку   

«Собранецька, 147/1» земельної ділянки площею 0,1820 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Собранецькій, 147/1. 

3.2. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку    

«Добролюбова 4» земельної ділянки площею 0,6126 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Миколи Добролюбова, 4. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності:    

- Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0634 

га поз. 179 та земельної ділянки площею 0,0602 га поз. 180 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, масив № 2 . 

 

5. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну часткову 

власність: 

- Гр. Шерфезе Івану Івановичу та гр. Шерфезе Володимиру Івановичу 

земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Бородіна, 27 (попередній № 11). 

  

6. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

6.1. Гр. Мегелі Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Підвальному, 28 у зв’язку із невідповідністю графічних 

матеріалів до фактичного використання земельної ділянки. 

6.2. Гр. Бережному Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Корзо, 7 у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно (гараж). 

6.3. Гр. Броді Володимиру Івановичу земельної ділянки площею           

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Корзо, 7 у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно (гараж). 

 



6.4. Гр. Бріла Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Черемшини 

у зв’язку із невідповідністю детального плану території. 

6.5. Гр. Ігнац Івану Вікентійовичу земельної ділянки площею 0,0019 га 

для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола, поз. 23 

АГК «Сторожницький» у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

6.6. Гр. Клім Єлизаветі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2 поз. 196 у зв’язку із діючим 

мораторієм на надання вільних земельних ділянок для індивідуальної житлової 

забудови. Заявниці звернутися після закінчення дії мораторію. 

6.7. Гр. Павлюлинцю Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в мкрн. Стефаника 

вул. Черемшини-Мистетській, оскільки заявником, згідно із розпорядженням 

голови Ужгородської районної державної адміністрації від 19.04.2006 № 259. 

використано право на безоплатну приватизацію земельної ділянки на території 

Великолазівської сільської ради. 

6.8. Гр. Ребрикову Олександру Петровичу земельної ділянки площею 

0,0200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 52 на підставі ст. 134 

Земельного кодексу України, оскільки відсутні документи на нерухоме майно. 

6.9. Гр. Змійовській Анні Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 116  

у зв’язку із надходженням на дану земельну ділянку звернень учасників 

бойових дій (АТО). 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 


