
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 
(3-е пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 14 жовтня 2011 р. № 285                                                              м. Ужгород 
 
Про надання дозволів на складання технічної  
документації із землеустрою щодо  
складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку  
 

 
Розглянувши клопотання юридичних осіб 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, 118, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про 
землеустрій» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку 
наступним юридичним та фізичним особам: 

 
1.1. В межах норм безоплатної передачі земельних ділянок, встановлених 

статтями 120, 121 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу 
України  

для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 
 
Гр. ******* земельної ділянки площею 0,0786 га по вул. *******.  
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0563 га по 

вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,06 га по 

*******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0785 га  по 

вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0388 га по 

вул. *******. 



Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0421 га по 
вул. *******, за умови укладення договору сервітутного користування проходом 
із власником суміжного нерухомого майна. 

Гр. ******* земельної ділянки площею   0,0981 га по вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0569 га по 

вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0353 га по 

вул. *******. 
Гр*******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0578 га по 

вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0608 га по 

вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0649 га по 

вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0366 га по 

вул. *******. 
 

відповідно до статей 86 – 89 Земельного кодексу України  в спільну 
часткову власність: 

 

Гр. *******, ідент. номер *******, та гр. *******, ідент. номер *******, 
земельної ділянки площею 0,10 га по вул. *******. 

відповідно до статей 86 – 89 Земельного кодексу України  в спільну сумісну 
власність: 

Гр. *******, ідент. номер *******, гр. *******, ідент. номер *******, гр. 
*******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,10 га по вул. *******. 

 
для обслуговування стаціонарного гаража, без права реконструкції,  

добудови, зміни цільового призначення та  укласти договори платного сервітуту 
на проїзди при передачі земельних ділянок у власність:  

 
Гр. ******* земельної ділянки площею 0,0021 га під гаражем №******* та 

для його обслуговування по вул. *******. 
Гр. *******земельної ділянки площею 0,0023 га під гаражем №******* та 

для його обслуговування по вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0022 га під 

гаражем №******* та для його обслуговування по вул. Заньковецької, 30. 
Гр. *******земельної ділянки площею 0,0022 га під гаражем №******* та 

для його обслуговування по вул. *******. 

1.2. Для укладення договору оренди: 



Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0208 га по 
*******, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд. 

2. Відмовити приватному підприємству побутових послуг *******, ідент. 
код *******, у наданні дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного 
користування земельною ділянкою площею 0,0550 га  по вул. *******, земельною 
ділянкою площею 0,105 га по вул. *******, земельною ділянкою площею 0,18 га 
на  *******, земельною ділянкою площею  0,11 га на *******  під власними 
будівлями та для їх обслуговування.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста (Доктор О.О.). 
 

 
 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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