
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ХVІІ_ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 09 листопада  2017 року                  м. Ужгород    № 787         

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. Вайді Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0599 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Врабеля, 14. 

1.2. Гр. Кофель Наталії Федорівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 151. 

1.3. Гр. Кречун Ганні Петрівні земельної ділянки площею 0,0439 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Золотій, 29. 

1.4. Гр. Гнип Світлані Павлівні земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Павла Тичини, 24. 

1.5. Гр. Сентипал Ірині Михайлівні земельної ділянки площею 0,0597 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Івана Лобачевського, 46. 

1.6. Гр. Чобаль Ользі Вікторівні земельної ділянки площею 0,0357 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Льва Толстого, 9 «а». 
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1.7. Гр. Шумській Валентині Євгенівні земельної ділянки площею 

0,0084 га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, 14 "Г" 

(пров. Грибоєдова, поз. 1). 

1.8. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, поз. 3. 

1.9. Гр. Стегурі Олесі Василівні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, поз. 4. 

1.10. Гр. Малош Дмитру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0517 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Горянській, 95. 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,1916 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури по                   

вул. Гранітній, 5. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,4570 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури по                  

вул. Гранітній, 5. 

2.3. Гр. Махньову Богдану Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1106 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Олександра Блистіва (Краснодонців), 36. 

2.4. Ужгородському районному комітету товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки площею 0,8259 га під адміністративними будинками 

та учбовими спорудами по вул. Собранецькій,147 «б». 

2.5. Відокремленому підрозділу громадської організації «Товариство 

сприяння оборони України (ТСО України)» в Закарпатській області земельної 

ділянки площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти по вул. Собранецькій, 147. 

 

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. Михайлець Борису Михайловичу, гр. Михайлець Греті Михайлівні 

земельної ділянки площею 0,0588 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 84/3. 
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4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 
  

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Готель Ужгород" земельної 

ділянки загальною площею 0,9000 га на земельні ділянки площами 0,3988 га, 

0,0250 га, 0,2273 га, 0,0105 га та 0,2384 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Богдана Хмельницького, 2 з 

подальшою передачею їх в оренду. 

  

5. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

5.1. Громадській організації «СК «Лісоруби» земельної ділянки площею 

1,2851 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

споруд по вул. Марії Заньковецької, 5 у зв’язку із зайнятістю території та 

наявним актом на постійне користування земельною ділянкою. 

5.2. Фізичній особі-підприємцю Ломазі Олександру Степановичу 

орендованої земельної ділянки загальною площею 0,0270 га на земельні 

ділянки площами 0,0060 га з подальшою передачею її в оренду, 0,0210 га з 

подальшим переведенням її в землі запасу міста, для будівництва і 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування по вул. Фединця, 52 «а», залишити земельну ділянку на умовах 

оренди. 

5.3.  Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 6,0000 га на земельні ділянки площами 1,4006 га, 0,4485 га та 4,1509 га 

по вул. Заньковецької з подальшою реєстрацією комунальної власності 

відповідно до додатку до рішення  I сесії міської ради  VII скликання від 

10.03.16 № 119. 

5.4. Гр. Ганчак Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1100 га для 

ведення індивідуального садівництва за межами населеного пункту, на 

території Ужгородської міської ради, урочище "Лишарня (кадастровий номер 

2124884800:10:018:0024), оскільки вказана вулиця знаходиться за межами 

території міста. Запропонувати заявнику звернутися із відповідним 

клопотанням до Оноківської сільської ради. 

 5.5. Гр. Ганчак Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1100 га для 

ведення індивідуального садівництва за межами населеного пункту, на 

території Ужгородської міської ради, урочище "Лишарня" (кадастровий номер 

2124884800:10:018:0037), оскільки вказана вулиця знаходиться за межами 

території міста. Запропонувати заявнику звернутися із відповідним 

клопотанням до Оноківської сільської ради. 

 5.6. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1100 га для 

ведення індивідуального садівництва за межами населеного пункту, на 

території Ужгородської міської ради, урочище "Лишарня" (кадастровий номер 

2124884800:10:018:0035), оскільки вказана вулиця знаходиться за межами 
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території міста. Запропонувати заявнику звернутися із відповідним 

клопотанням до Оноківської сільської ради. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


