
 

 

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. Піпта Валерії Янівні земельної ділянки площею 0,0202 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Руській, 4. 

1.2. Гр. Піпта Степану Івановичу земельної ділянки площею 0,0220 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Руській, 4. 

1.3. Гр. Банаті Габору Елеміровичу земельної ділянки площею 0,0554 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Білоруській, 2. 

1.4. Гр. Лізак Валентині Михайлівні земельної ділянки площею 0,0655 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Володимирській, 36. 

1.5. Гр. Сухині Маргариті Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Гвардійській, 58. 

1.6. Гр. Опаленик Марті Юріївні земельної ділянки площею 0,0137 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бічній, 18. 

1.7. Гр. Тукилуш Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0134 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Швабській, 12/5. 

1.8. 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". 
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1.9. Гр. Хаща Жанні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Юрія Жатковича, 70. 

1.10. Гр. Шовш Олександру Людвіковичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 209. 

 

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 спільне підприємство 

«Кредо» земельної ділянки площею 0,0240 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 27. 

2.2. Гр. Грицищук Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,2600 га 

для обслуговування придбаного складу по вул. Олега Кошового, 6. 

2.3. Фізичній особі-підприємцю Панцо Олександру Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0121 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 147 «б». 

2.4. Гр. Ряшко Дар'ї Андріївні земельної ділянки площею 0,0115 га для 

змішаного використання (житлової забудови та комерційного призначення) по 

вул. Олександра Митрака, 11/1. 

2.5. Фізичній особі-підприємцю Плешковій Галині Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0058 га для прибудови до офісу та кафе по                                 

вул. Швабській, 58. 

2.6. Гр. Грабару Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1214 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                            

вул. Фріца Гленца, 4. 

 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у спільну часткову власність: 

- Гр. Спех Єлизаветі Йосипівні та гр. Спех Йосипу Йосиповичу земельної 

ділянки площею 0,0232 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла Глінки, 25. 

 

 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»: 
 - Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,2863 га на земельні ділянки площами 0,0173 га, 0,0727 га, 0,1073 га та 

0,0890 га по вул. Андрія Палая (вул. Тельмана), 2 "а" з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

 

5. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 та статті 120 ЗКУ): 



 3 

 - Товариству з обмеженою відповідальністю "Акваресурсенерго" 

земельної ділянки площею 0,6330 га для розміщення будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в районі вул. Канальної-Другетів строком на 5 років. 

  

6. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою реєстрацією права власності (відповідно до п.1 Перехідних 

положень Земельного кодексу України):  

6.1. Гр. Соломон Вікторії Іванівні, як спадкоємцю Маслякевич Марії 

Семенівни, (на підставі рішення XXXIV сесії III скликання від 26 жовтня 2001 

року) земельної ділянки площею 0,0390 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 6. 

6.2. Гр. Шак Олені Юріївні, як спадкоємцю Качур Марії Василівни, (на 

підставі рішення від 02 червня 1994 року № 238) земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 66. 

 

 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


