
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _І_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                      № 31                         

  

 

Про надання та відмову у наданні  

дозволів на розробку проєктів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 20, 

79-1, 92, 118, 121- 123, 125-126, 186 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",  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.1. Гр. Іванцик Магдалині Юріївні земельної ділянки площею 0,0365 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 324. 

1.2. Гр. Маринюк Андрію Володимировичу земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор» по                         

вул. Минайській, б/н. 

1.3. Гр. Хмельницькому Ярославу Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                                  

вул. Минайській, б/н. 

1.4. Гр. Стеблак Ользі Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 

1.5. Гр. Хмельницькому Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                                  

вул. Минайській, б/н. 

1.6. Гр. Корінь Іванні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 



1.7. Гр. Кондратюк Наталії Борисівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

1.8. Гр. Сентипал Аллі Іванівні земельної ділянки площею 0,0805 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 156. 

1.9. Гр. Челленяку Андрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0197 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Степана Добоша, 21 «а». 

1.10. Гр. Чернекі Миколі Вікентійовичу земельної ділянки площею                 

0,2540 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія                                  

Жатковича, 74. 

1.11. Гр. Микулі Юрію Емериховичу земельної ділянки площею 0,1961 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 7. 

1.12. Гр. Мучичка Вячеславу Івановичу земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж поз. 97  

по вул. Минайській, б/н. 

1.13. Гр. Горват Любові Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж поз. 173  по вул. 

Минайській, б/н. 

1.14. Гр. Бордаш Лідії Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж поз. 92 по                             

вул. Минайській, б/н. 

1.15. Гр. Калинській Наталії Володимирівні земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж                    

поз. 205  по вул. Минайській, б/н. 

1.16. Гр. Пустовойт Тетяні Федорівні земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж                        

поз. 110  по вул. Минайській, б/н. 

1.17. Гр. Гула Марії Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж поз. 119 по                                     

вул. Минайській, б/н. 

1.18. Гр. Війгшев Ользі Степанівні земельної ділянки площею 0,3500 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича. 

1.19. Гр. Садварій Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1087 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській. 

1.20. Гр. Кісленко Ользі Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0320 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 283. 

1.21. Гр. Корольчук Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Айвазовського, б/н. 

1.22. Гр. Андрейчик Ганні Емерихівні земельної ділянки площею 0,1742 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 242. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСЕРВІС-ПАКТ» 

земельної ділянки площею 0,0226 га для розміщення та експлуатації будівель і 



споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по                                 

вул. Проектній, 7. 

2.2. Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки площею                        

0,0240 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Олександра  Радищева, 1 «а». 

2.3. Гр. Райніш Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0149 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Гагаріна, 36, 

36 «в». 

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

ділянки площею 0,1687 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури по вул. Собранецькій, 74 «А». 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛАЙН МРО» 

земельної ділянки площею 5,8 га для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд авіаційного транспорту (побудови сучасного ангару з технічного 

обслуговування літаків) на території Закарпатського ОКП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород». 

2.6. Гр. Бабич Катерині Степанівні земельної ділянки площею                        

0,0012 га для розміщення об’єкта інженерної інфраструктури (газового 

шкафного розподільного пункту) по вул. Собранецькій, 150. 

2.7. Гр. Боротко Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вілмоша Ковача, 13/3. 

2.8. Гр. Свиді Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                  

0,0250 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Олександра Радищева, 9. 

2.9. Малому приватному підприємству «Олеся» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0110) площею 0,1780 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                         

вул. Минайській, 16 Г зі зміною цільового призначення. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:   

- Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Проспект Свободи 50» земельної ділянки площею 0,4892 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по просп. Свободи, 50. 

 

4. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

4.1. Гр. Химинець Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею               

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

4.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 54 - Ужгород» земельної ділянки площею 0,1571 га для будівництва та 



обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по пр. Свободи, 54, у зв’язку з наявним рішенням міської ради на площу 

земельної ділянки 0,1076 га. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


