
 

 

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. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки площею 

0,0016 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

вул. Перемоги, 27 «б». 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне мале 

підприємство «Тіп-Топ» земельної ділянки площею 0,1397 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по  вул. Василя Комендаря                                

(вул. Джамбула), 54. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Кемській Марині Емілівні земельної 

ділянки площею 0,0596 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Перемоги. 

1.4. Гр. Ходоровській Вікторії Богданівні та гр. Рослік Ользі Анатоліївні 

земельної ділянки площею 0,0120 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Загорській, 26 прим. 3. 

1.5. Гр. Фартушку Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 122,                     

прим. 3. 



1.6. Гр. Немешу Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0041 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 1/4. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 

2.1. Гр. Баюс Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1230 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гвардійській, 32. 

2.2. Гр. Кічун Віталію Зіновійовичу земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Сторожницький» по                           

вул. Чорновола, б/н. 

2.3. Гр. Баюс Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гвардійській, 32. 

2.4. Гр. Леготай Золтану Золтановичу земельної ділянки площею                 

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Венеліна - 

Гуци, 8. 

2.5. Гр. Дашковському Тарасу Остаповичу земельної ділянки  площею 

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. В’ячеслава 

Чорновола (Дівоча), б/н, АГК «Сторожницький » гараж, 130. 

2.6. Гр. Кулик Майї Антонінівні земельної ділянки площею 0,0558 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Академіка Грабаря , 3. 

2.7. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки площею                

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Перемоги                          

(вул. Капушанській), 3. 

2.8. Гр. Янчуку Ярославу Богдановичу земельної ділянки площею                

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Айвазовського, б/н, 

гараж № 10. 

2.9. Гр. Надиршину Володимиру Хаясовичу земельної ділянки площею                

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, 

гараж № 46. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

3.1. Приватному вищому навчальному закладу «Карпатський університет 

імені Августина Волошина» земельної ділянки площею 0,1840  для будівництва 

та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гойди, 4. 

3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «М. Божук-6» 

земельної ділянки площею 0,2000 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та прилеглої території по вул. Миколаї Божук, 6. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 


