
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
_________________                      м. Ужгород                                                                        

  

Про надання дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

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 Земельного 

кодексу України, статті 55 Закону України «Про землеустрій» 

 

            міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

подальшою передачею її у власність: 

 

1.1. Гр. Джанда Віктору Михайловичу земельної ділянки площею      

0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Чапека, 6. 

1.2. Гр. Німець Ганна-Еммі Олексіївні земельної ділянки площею      

0,0590 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дарвіна, 8. 

1.3. Гр. Ревті Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0497 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Олександра Попадинця (вул. Плеханова), 39. 

1.4. Гр. Пиреу Віра-Ліді Йосифівні, як дружині загиблого учасника АТО, 

земельної ділянки площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.5. Гр. Данканичу Ростиславу Івановичу земельної ділянки площею 

0,0038 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача   

(вул. Белінськго), 19/64 АГК «Білочка». 

1.6. Гр. Поліщук Ніні Миколаївні земельної ділянки площею 0,0333 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Богатирській, 18. 

1.7. Гр. Ганчин Ользі Андріївні земельної ділянки площею 0,0551 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Павлова, 9. 



 2 

1.8. Гр. Качур Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0598 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Щедріна, 20. 

1.9. Гр. Чайковській Тетяні Василівні земельної ділянки площею      

0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача    

(вул. Белінського), гараж № 42 на території АГК «Білочка» . 

1.10. Гр. Качур Степану Яновичу земельної ділянки площею 0,0567 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Щедріна, 49. 

1.11. Гр. Синичко Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0595 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. С. Разіна, 9. 

1.12. Гр. Балацюк Світлані Олексіївні земельної ділянки площею       

0,0527 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Криничному, 10. 

1.13. Гр. Штибель Світлані Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Ціолковського, 17. 

1.14. Гр. Стасишин Ользі Богданівні земельної ділянки                                 

площею 0,0264 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 12. 

1.15. Гр. Щербаничу Валерію Йосиповичу земельної ділянки площею           

0,0514 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Озерній, 42. 

 

2. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

подальшою передачею її в оренду: 

 2.1. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюку Дмитру Олеговичу 

земельної ділянки площею 0,0160 га для обслуговування власної автомийки по 

вул. Собранецькій, 147 «е». 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікнотех» земельної 

ділянки площею 0,2125 га для комерційної діяльності по вул. Гранітній, 1 «в». 

 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

подальшою передачею її у спільну сумісну власність: 

- Гр. Юрик Оксані Йосипівні, гр. Хомик Діані Юріївні земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Учительській, 7. 

 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

подальшою передачею її в постійне користування: 
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4.1. Комунальному підприємству зеленого господарства "Агромікс" 

земельної ділянки площею 1,7690 га для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд по вул. Загорській, 51. 

4.2. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Едельвейс-

Ужгород" земельної ділянки площею 0,6419 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                    

вул. Заньковецької, 15. 

4.3. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Заньковецька 

13" земельної ділянки площею 0,3006 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Заньковецької, 13. 

 

 5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

 - Гр. Полончаку Василю Васильовичу земельної ділянки загальною 

площею 0,1344 га на земельні ділянки площами 0,0993 га, 0,0351 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мкрн. «Червениця» масив № 4, поз.9 з подальшою передачею їх в 

оренду. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


