
                              Доповнення  до проекту рішення №______ 
                                                               

«Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» 
 

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 статей 12, 20, 

92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 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", "Про оренду землі"   
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

1.10. Гр. Костюку Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0400 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Возз’єднання 

(Слов’янська набережна). 

1.11. Фізичній особі-підприємцю Кіштулинець Оксані Іллічні земельної 

ділянки площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 29/32. 

1.12. Гр. Гончаренку Максиму Васильовичу земельної ділянки площею  

0,0027 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по пр. Свободи, 65/4. 

1.13. Гр. Студзінському Сергію Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0014 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по   

вул. Марії Заньковецької, 9/15. 

1.14. Гр. Дудурич Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,2071 га  

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  

вул. Юрія Нікітіна, 3. 

1.15. Гр. Покрівчак Маргариті Михайлівні земельної ділянки площею 

0,1015 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                              

вул. Мукачівській, 15- вул. Олександра Митрака, 6. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

2.28. Гр. Куничка Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0951 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 179. 

2.29. Гр. Поворознику Роману Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 5, АГК «Сторожницькій», поз. 91. 



2.30. Гр. Пастика Федору Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 391. 

2.31. Гр. Гецко Юрію Михайловичу земельної ділянки площею                       

0,0189 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Августина Волошина, 3. 

2.32. Гр. Симулик Лесі Михайлівні земельної ділянки площею 0,6133 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 44. 

2.33. Гр. Ковальчук Софії Арпадівні земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20. 

2.34. Гр. Коштурі Анатолію Степановичу земельної ділянки площею 

0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1. 

2.35. Гр. Бабідорич Наталії Віталіївні земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1. 
 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

3.4. Державній установі «Територіальне медичне об’єднання міністерства 

внутрішніх справ України по Закарпатській області» земельної ділянки площею 

0,3715 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги по вул. Олександра Грибоєдова, 12. 

3.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крокус.6» 

земельної ділянки площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Сріблястій, 6. 

3.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                                   

«29 Сечені» земельної ділянки площею 0,5134 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Сечені, 29. 
 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності:    

4.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 

0,0408 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій. 

4.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 

0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій зі зміною цільового 

призначення. 

 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 
 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 


