
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XIV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 липня 2017 року                    м. Ужгород                                 № 734               

 

Про надання та відмову у наданні 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. Коципак Юлії Ігорівні земельної ділянки площею 0,0598 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Перемоги, 168. 

1.2. Гр. Рунянину Михайлу Івановичу земельної ділянки площею               

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Володимирському, 6. 

1.3. Гр. Літак Галині Юріївні земельної ділянки площею 0,0037 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баконія, 2. 

1.4. Гр. Коштурі Віталію Васильовичу земельної ділянки площею            

0,0539 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Технічній, 24. 

1.5. Гр. Потаповій Марії Андріївні земельної ділянки площею 0,0322 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Панькевича, 86. 

1.6. Гр. Клименко Антоніні Юріївні земельної ділянки площею 0,0148 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Глінки, 30. 

1.7. Гр. Сусол Галині Євтихіївні земельної ділянки площею 0,0228 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Прикордонній, 9. 
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 1.8. Гр. Кулику Павлу Васильовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 129. 

 1.9. Гр. Крулик Маргариті Адальбертівні земельної ділянки площею 

0,0635 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тімірязєва, 102. 

1.10. Гр. Копальчику Роману Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Осетинській, 8. 

1.11. Гр. Ярош Єві Федорівні земельної ділянки площею 0,0575 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верещагіна, 19. 

 

2. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 

  

-  Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" земельної ділянки 

площею 0,1500 га для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій на пл. Поштовій, 4. 

 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в постійне користування: 

 

3.1. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

"Заньковецької, 48 А" земельної ділянки площею 0,1733 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                              

вул. Заньковецької, 48 "А". 

3.2. Релігійній організації «Монастир Стрітення Господнього Братів 

Менших Капуцинів Мукачівської Греко-Католицької Єпархії» земельної 

ділянки площею 0,0406 га для будівництва та обслуговування культової 

споруди по вул. Легоцького, 44 «А». 

3.3. Релігійній організації «Монастир Стрітення Господнього Братів 

Менших Капуцинів Мукачівської Греко-Католицької Єпархії» земельної 

ділянки площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій по вул. Легоцького, 44 «А». 

  

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

України «Про землеустрій»: 

 -  Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки загальною площею 4,7544 га на земельні ділянки площами 4,5383 га, 

0,1400 га та 0,0761 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Електрозаводській, 4 з подальшою передачею їх в оренду. 
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 5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки: 

 - Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги земельної ділянки площею 2,5477 га по вул. Грибоєдова, 20 «в». 

 

6. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 

6.1. Гр. Ганчак Марті Іванівні земельної ділянки площею 0,1190 га для 

ведення індивідуального садівництва за межами населеного пункту, на 

території Ужгородської міської ради Закарпатської області на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок.  

6.2. Гр. Ганчак Марті Іванівні земельної ділянки площею 0,1200 га для 

ведення індивідуального садівництва за межами населеного пункту, на 

території Ужгородської міської ради Закарпатської області на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок.  

6.3. Гр. Ганчак Марті Іванівні земельної ділянки площею 1,2193 га для 

ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту, на 

території Ужгородської міської ради Закарпатської області на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок.  

6.4. Гр. Хрипак Марії Франтішківні земельної ділянки площею 0,0715 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Фогорашія, б/н, запропонувати заявнику залишити земельну 

ділянку в оренді. 

6.5. Гр. Мотишену Володимиру Леонідовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки площею 1,3742 га для ведення особистого селянського господарства 

при об’їзній дорозі Е 50 оскільки вказана земельна ділянка знаходиться за 

межами території міста. 

6.6. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки площею 0,6855 га для ведення особистого селянського господарства 

при об’їзній дорозі Е 50 оскільки вказана земельна ділянка знаходиться за 

межами території міста. 

6.7. Гр. Лакатошу Михайлу Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки площею 0,9379 га для ведення особистого селянського господарства 

при об’їзній дорозі Е 50 оскільки вказана земельна ділянка знаходиться за 

межами території міста. 

 6.8. Гр. Коваль Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0614 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Єньківській, 14 на підставі ст. 79/1 Земельного 

кодексу України. 

6.9. Гр. Ільтьо Вадиму Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0383 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, поз. 45 «а», 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 
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 6.10. Громадській організації "Закарпатська обласна спілка 

підтримки учасників АТО, ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих в 

військових конфліктах іноземних держав" земельної ділянки площею 0,7000 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

районі вул. Єньківської у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

6.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ужгород-Маркет» 

земельної ділянки загальною площею 6,0000 га на земельні ділянки площами 

1,4006 га, 0,4485 га, 4,1509 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Заньковецької (район ЗОШ №12- ЗОШ №15) відповідно до 

раніше прийнятого рішення.  

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


