
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                            Ужгород                                      № 91                          

  

 

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. Чащиній Ганні Петрівні земельної ділянки площею 0,0834 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Горянської Ротонди, 2. 

1.2. Гр. Пантелеймоновій Інні Георгіївні земельної ділянки площею               

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Берегівській, 7 «а». 

1.3. Гр. Дем’ян Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 4. 

1.4. Гр. Держі Віктору Володимировичу земельної ділянки площею              

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра                    

Бородіна, 22, АГК «Афганець», гараж № 8. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

2.1. Гр. Рибчич Ользі Михайлівні земельних ділянок площею 0,0040 га та 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 45/2. 



2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нива» земельної ділянки 

площею 0,2721 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по               

вул. Андрія Палая (Тельмана), 2 «а». 

2.3. Релігійній громаді церкви євангельських християн-баптистів 

«Благодать» місто Ужгород Закарпатської області земельної ділянки площею 

0,0785 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по  вул. Олексія Маресьєва, 9 «А». 

2.4. Гр. Путраш Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0155) площею 0,0384 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Василя Гренджі-Донського, 3 зі зміною 

цільового призначення. 

2.5. Гр. Путраш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею     

0,0128 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша 

Берчені, 86. 

2.6. Гр. Повідайчик Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0120 га для влаштування входу до власного приміщення по                                    

просп. Свободи, 55/102. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:   

3.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Доманинська 

306» земельної ділянки площею 0,2520 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                             

вул. Доманинській, 306. 

3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Заньковецької 

14» земельної ділянки площею 0,1483 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Марії 

Заньковецької, 14. 

3.3. Житлово – будівельному кооперативу «Юпітер» земельної ділянки 

площею 0,1542 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. В’ячеслава Чорновола, 29. 

3.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Минайська 

29» земельної ділянки площею 0,4030 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 29. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності:   

- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 25 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (для облаштування міського парку) в районі 

Радванського кар’єру. 

 



5. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

5.1. Гр. Чумі Магдалині Іванівні земельних ділянок площею 0,0320 га по 

вул. Стародоманинській, 67 та площею 0,0312 га по вул. Транспортній, б/н для 

ведення особистого селянського господарства на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – згідно з чинним генеральним планом 

зазначена ділянка знаходиться в межах садибної забудови. 

5.2. Гр. Данча Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, АГК «Чайка», гараж № 70, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.3. Гр. Данча Людмилі Василівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

АГК «Чайка», гараж № 87, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.4. Гр. Костюк Галині Іванівні земельної ділянки площею 0,0350 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верховинській, 14, у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

5.5. Гр. Сіка Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, 6 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – розміщення гаражів не є 

доцільним у зазначеному місці. 

5.6. Гр. Лешко Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,1138 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 138, у 

зв’язку із відсутністю обліку за будинковолодінням. 

5.7. Гр. Гамршмід Олександру земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швабській, 54 на підставі статті 118 Земельного кодексу 

України. 

5.8. Гр. Силадій Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,2000 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Запорізької 

відповідно до діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

5.9. Гр. Костьо Роману Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд або для ведення особистого селянського господарства в межах міста 

Ужгород відповідно до діючого мораторію на виділення вільних земельних 

ділянок. 

5.10. Гр. Костьо Світлані Сергіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд або для ведення особистого селянського господарства в межах міста 

Ужгород відповідно до діючого мораторію на виділення вільних земельних 

ділянок. 

5.11. Гр. Седову Віктору Олексійовичу земельної ділянки площею                 

0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-



Артемовського, 9, АГК «Чайка», гараж № 231, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.12. Гр. Шерегій Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею                   

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Богомольця, АГК «Дружба», поз. 310, у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

5.13. Гр. Шерегій Тетяні Миколаївні земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК 

«Дружба», поз. 221, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.14. Гр. Ганущак Наталії Романівні земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 

9, АГК «Чайка», гараж № 9, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.15. Гр. Костюк Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0062 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, УКГ 

«Політ», ряд № 4, поз. 72, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.16. Гр. Іванчо Марії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0093 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковій відповідно до діючого мораторію на виділення вільних 

земельних ділянок. 

5.17. Гр. Дьоміну Олександру Степановичу земельної ділянки площею                

0,0085 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій відповідно до діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок.  

5.18. Гр. Боднар Мар’яні Іванівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Сторожницький», гараж № 33 по               

вул. В’ячеслава Чорновола, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.19. Гр. Шостак Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею             

0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Котляревського,                    

2 «а», АГК «Сигнал», у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.20. Гр. Зубар Маріанні Олександрівні земельної ділянки площею                  

0,1451 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Доманинській, 284, у зв’язку із відсутністю обліку за будинковолодінням. 

5.21. Гр. Шалата Івану Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0770 га 

для ведення особистого селянського господарства по  вул. Слави, б/н, у зв’язку 

із відсутністю обліку за будинковолодінням. 

5.22. Гр. Гренцер Андріані Золтанівні земельної ділянки площею 0,5300 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 68, 

у зв’язку із відсутністю обліку за будинковолодінням. 

5.23. Гр. Головні Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0079 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, УКГ 

«Політ», ряд № Г, поз. 50, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 



5.24. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею                

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд № Д, поз. 62, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.25. Гр. Штаєр Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, УКГ 

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

5.26. Гр. Головчак Леоніду Івановичу земельної ділянки площею 0,0019 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 

б/н, АГК «Чайка», гараж № 90, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.27. Гр. Надь Надії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0231 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Глінки, 34 на підставі статті 118 Земельного кодексу 

України. 

5.28. Гр. Мігалішку Юрію Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого відповідно до 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

5.29. Гр. Соколовій Аллі Йосипівні земельної ділянки площею 0,0670 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Електрозаводській, 49/2, у 

зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.30. Гр. Белоусову Івану Олеговичу земельної ділянки площею 0,0017 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 

9, АГК «Чайка», гараж № 79, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.31. Гр. Александровій Наталії Олександрівні земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж                       

№ 17  по вул. Олександра Бородіна, б/н, у зв’язку із наявним рішенням міської 

ради на зазначену земельну ділянку. 

5.32. Гр. Суран Володимиру Григоровичу земельної ділянки площею 

0,0200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Руській, 19 - використано право 

безоплатної приватизації. 

5.33. Гр. Дубінчак Алізі Іванівні земельної ділянки площею 0,0615 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дравецькій, 6, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.34. Гр. Шимон Галині Василівні земельної ділянки площею 0,0062 га 

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

«Політ», ряд «В», поз. 76, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.35. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею 0,0050 га 

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



«Політ», ряд «В», поз. 68, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.36. Гр. Євмененку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

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

32 «а», УКГ «Політ», ряд «А», поз. 19, у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

5.37. Гр. Ваш Ігорю Карловичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, б/н, 

АГК «Чайка», гараж № 35, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.38. Гр. Постолакі Калині Миколаївні земельної ділянки площею                  

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 21  

по вул. Минайській, б/н - звернутись під об’єктом нерухомого майна. 

5.39. Гр. Туцканюк Світлані Миколаївні земельної ділянки площею             

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Садовий», оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 

5.40. Гр. Коваль Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 

9, АГК «Чайка», гараж № 27, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.41. Гр. Волошин Світлані Юріївні земельної ділянки площею 0,0299 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Українській, 73, у 

зв’язку із відсутністю обліку за будинковолодінням. 

5.42. Гр. Ігнатович Наталії Михайлівні земельної ділянки площею                  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної, поз. 86, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

5.43. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Озерної, поз. 192, оскільки земельна ділянка знаходиться у 

приватній власності. 

5.44. Гр. Романову Дмитру Івановичу земельної ділянки площею                  

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Кошицькій, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.45. Гр. Брензович Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, 330 відповідно до діючого мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

5.46. Закарпатській митниці Держмитслужби України земельної ділянки 

площею 4,4000 га для влаштування автомобільної сервісної зони вантажного 

транспорту по вул. Собранецькій перед АПП «Ужгород» - звернутись після 

розроблення детального плану території. 



5.47. Гр. Гроскоп Мар’яні Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській відповідно до діючого мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

5.48. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею 0,6000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тюльпановій відповідно до діючого мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

5.49. Гр. Волошиній Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тюльпановій відповідно до діючого мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

5.50. Гр. Пшеницькій Галині Семенівні земельної ділянки площею                        

0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Яблуневій відповідно до діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

5.51. Гр. Пшеницькій Оксані Василівні земельної ділянки площею                        

0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Персиковій відповідно до діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

5.52. Гр. Костак Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК 

«Дружба», поз. 210, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.53. Гр. Головка Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Мрія-1», поз. 69 по 

вул. Олександра Богомольця, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.54. Гр. Андрашко Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-                     

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 56, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.55. Гр. Іванчик Оксані Олексіївні земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-                     

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 17, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.56. Гр. Шеба Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака- Артемовського, 

9, ТВІА «Чайка», гараж № 130, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.57. Гр. Кальницькому Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 138, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.58. Гр. Гладка Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 



ТВІА «Чайка», гараж № 95, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.59. Гр. Лях Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

ТВІА «Чайка», гараж № 47, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.60. Гр. Місяйло Івану Юрійовичу  земельної ділянки площею 0,0028 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-                    

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 23, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.61. Гр. Бреньо Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 260, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.62. Гр. Русину Віктору Івановичу земельних ділянок площею 0,0024 га та 

0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 13 та № 33, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.63. Гр. Бенкив Мартону Мартоновичу земельної ділянки площею                        

0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 57, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.64. Гр. Суязову Євгену Олеговичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд розташованої між земельними ділянками з кадастровими номерами 

2110100000:54:001:1142 та 211010000:54:001:0413, оскільки це землі загального 

користування та відповідно до діючого мораторію на виділення вільних 

земельних ділянок. 

5.65. Гр. Худан Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака - Артемовського, 

9  АГК «Чайка», гараж № 285, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.66. Гр. Лукашенку Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра  Гулака - 

Артемовського, 9 гараж №№ 9,10,11,12, у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

5.67. Гр. Романко Вячеславу Альбертовичу земельної ділянки площею 

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, АГК «Чайка», гараж № 237, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.68. Приватному підприємству «Корпорація КРОАН» земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Замкові Сходи, 4 - звернутись під об’єктом 

нерухомого майна. 



5.69. Фізичній особі-підприємцю Грамотник Валентині Іванівні земельної 

ділянки площею 0,0216 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Собранецькій на підставі статті 134 Земельного кодексу України. 

5.70. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки  площею 0,0080 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по набережній 

Незалежності, 4 «а» на підставі статті 134 Земельного кодексу України. 

5.71. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА» ІТУК-

ТРАНСПОРТ» земельної ділянки площею 0,0060 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на площі Богдана Хмельницького, 19, гараж № 1 - 

звернутись під об’єктом нерухомого майна. 

5.72. Гр. Гончаренку Максиму Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0027 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по пр. Свободи, 65/4, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме 

майно. 

5.73. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 2» земельної 

ділянки площею 0,0180 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Минайській, 16, у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

5.74. Гр. Ковач Маргариті Василівні земельної ділянки площею 0,0014 га 

для іншої житлової забудови по вул. Капітульній, 31/4, у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно. 

5.75. Ужгородській міській громадській організації «Ужгородське 

культурно-освітнє Общество імені Александра Духновича» земельної ділянки 

площею ______ га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської 

забудови по Православній набережній, 21 на підставі статті 123 Земельного 

кодексу України. 

5.76. Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

«Тіроль» земельної ділянки площею 0,0348 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури  по вул. Василя Гренджі-Донського, 3 

зі зміною цільового призначення, оскільки заявник не являється орендарем 

земельної ділянки.  

5.77. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інформсервіс» земельних 

ділянок площею 0,0469 га та 0,0552 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 15, оскільки земельна ділянка 

передана ОСББ. 

5.78. Гр. Талапа Стефану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0079 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по  просп. Свободи, 32, у 

зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно, яке розміщене на 

зазначеній земельній ділянці. 

5.79. Гр. Тимошенко Лілії Євгенівні земельної ділянки площею 0,0021 га 

для влаштування входу по пр. Свободи, 35/4 на підставі статті 134 Земельного 

кодексу України. 

5.80. Закарпатській митниці Держмитслужби України земельної ділянки 

площею 3,5000 га для влаштування автомобільної сервісної зони легкового 



транспорту в районі вул. Собранецької перед МАПП «Ужгород» - звернутись 

після розроблення детального плану території. 

5.81. Громадській організації «Центр соціального захисту населення, 

ветеранів та інвалідів Закарпаття» земельної ділянки площею 0,0636 га для 

будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги по вул. Петра Гулака-Артемовського, б/н на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – згідно з генеральним планом 

зазначена ділянка знаходиться на території багатоквартирної забудови та 

значною мірою в червоних лініях вулиці та зоні інженерних мереж. 

5.82. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Павлова, 49» 

земельної ділянки площею _____ га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                               

вул. Івана Павлова, 49 на підставі пункту 2 статті 123 Земельного кодексу 

України. 

5.83. Комунальній установі «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради земельної ділянки 

площею 1,1800 га для обслуговування комплексу будівель-центрального 

аптечного складу по вул. Івана Фогорашія, 17, оскільки наявне рішення на 

власника нерухомого майна.  

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


