
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХIХ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 5 вересня 2019 року                     Ужгород                            № 1688          

                                                              

   

Про надання та відмову у наданні  

дозволів на розробку проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

 

 Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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 у власність: 

1.1. Гр. Лендєл Ксенії Василівні земельної ділянки площею 0,0021 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                                     

(вул. Белінського), гараж № 20. 

1.2. Гр. Даниляк Юрію Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0933 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Ціолковського. 

1.3. Гр. Товтин Марії Петрівні земельної ділянки площею 0,0717 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 88. 

1.4. Гр. Вашковичу Павлу Михайловичу земельної ділянки площею                

0,0080 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла Салтикова -

Щедріна в АГК «Мир», поз. 38,39.   

 



1.5. Гр. Горняк Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, 73.   

1.6. Гр. Рюль Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0027 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, поз. 59. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄЛЬ КФТ» земельної 

ділянки площею 0,2161 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Іштвана Сечені, 29 «а» зі зміною 

цільового призначення. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

- Гр. Мигович Станіславу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0098) площею 0,7000 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Собранецькій зі 

зміною цільового призначення. 

 

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 "ТИХОГО 19"  

земельної ділянки площею 0,4075 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                  

вул. Франтішека Тіхого, 19. 

3.2. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Канальна 29, 

31"  земельної ділянки площею 0,7740 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                    

вул. Канальній, 29 та 31. 

 

4. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОІР-СЕРВІС» земельної 

ділянки площею 0,1600 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 74 А на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – оскільки на даний час 

ділянка використовується для обслуговування адмінбудівлі, то виділення 

можливе після розроблення та затвердження детального плану. 

4.2. Гр. Прокоп Корнелії Іллівні земельної ділянки площею 0,0842 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Залізничній, 2 «г» у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

4.3. Гр. Пащенко Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею                   

0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Анкудінова, 31 

у зв’язку відсутністю документів на нерухоме майно. 



 

4.4. Гр. Лада Людмилі Василівні земельної ділянки площею 18,5 кв.м. для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському, гараж 15 у 

зв’язку відсутністю документів на нерухоме майно. 

4.5. Гр. Бокоч Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                  

0,0470 га для ведення особистого селянського господарства по                                    

вул. Стрільничній, 43 оскільки земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах міста (за винятком мікрорайонів Дравці, 

Доманинці, Горяни) не передбачені та у зв’язку із діючим мораторієм на 

виділення вільних земельних ділянок для індивідуального житлового 

будівництва. 

4.6. Гр. Гербик Василю Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій оскільки земельна ділянка з 

2012 року перебуває у приватній власності. 

4.7. Гр. Кедюлич Тетяні Василівні земельної ділянки площею 0,0027 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, поз. 16 в   ТВІГ 

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

4.8. Гр. Кедюлич Ярославу Остаповичу земельної ділянки площею                 

0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській,                   

поз. 13 в ТВІГ «Жигулі» у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно.   

4.9. Гр. Федорнак Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 63 клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – земельна ділянка 

знаходиться в зоні багатоквартирної житлової забудови, тому її виділення 

суперечить містобудівній документації. 

4.10. Гр. Пинзенику Василю Івановичу земельної ділянки  площею                      

0,0638 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Гвардійській, 25 на підставі ст. 134 Земельного кодексу України. 

4.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Близниця» земельної 

ділянки площею 0,0833 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по Слов’янській набережній на підставі 

ст. 134 Земельного кодексу України. 

4.12. Гр. Симчині Ганні Євгенівні земельної ділянки площею                      

0,0011 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

вул. Минайській, 10/1 на підставі ст. 134 Земельного кодексу України. 

 

 

 

 

 



4.13. Державному підприємству обслуговування повітряного руху України 

земельної ділянки площею 1,7584 га для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 на підставі статті 122 

Земельного Кодексу України. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

 

 

   

 

 


