
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VI_  сесія    VІI _  скликання 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 362                           

                                                                      

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. Борисову Борису Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Бачинського, 18.  

1.2. Гр. Ісраілян Аллі Іванівні земельної ділянки площею 0,0363 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Сріблястій, 9/1. 

1.3. Гр. Легеза Іштвану Ернестовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0537 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тобілевича, 6. 

1.4. Гр. Купець Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                

0,0500 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Володимирській, б/н. 

1.5. Гр. Волянюк Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по в районі вул. Загорської. 

1.6. Гр. Копусяку Василю Дмитровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Гвардійській. 

1.7. Гр. Леврінц Олександрі Берталонівні земельної ділянки площею 

0,0548 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Челюскінців, 11. 
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1.8. Гр. Костюх Світлані Іванівні земельної ділянки                                    

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

господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 93. 

1.9. Гр. Риган Луізі Юріївні земельної ділянки площею 0,0450 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Озерній, 48. 

1.10. Гр. Дібіровій Зінаїді Рамазавнівні земельної ділянки                                    

площею 0,0574 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кедровій, 18. 

 

2. 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: 

2.1. Гр. Хіміч Лідії Іванівні, гр. Хіміч Олександру Володимировичу,               

гр. Хіміч Миколі Володимировичу, гр. Хіміч Олені Григорівні земельної 

ділянки площею 0,0693 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Голубиній, 1. 

2.2. Гр. Ордоді Еріці Норбертівні, гр. Макаі Андреї Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0860 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Д. Донського, 2 «а» з 

подальшою передачею її  у спільну сумісну власність. 

 

3. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозвіл на складання технічної документації із 

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

України «Про землеустрій»): 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю  «РТТВ» земельної 

ділянки площею 0,3000 га на земельні ділянки площею 0,0707 га, площею 

0,1237 га та площею 0,1056 га під придбаними будівлями та для їх 

обслуговування  по  вул. Загорській, 51. 

 3.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 22400 кв.м. на земельні ділянки  1,4900 га та 0,75 га по Слов’янській 

набережній, мікрорайон «Боздош».   

  

4. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 - Гр. Арутюнян Наталії Олексіївні земельної ділянки загальною площею 

0,1000 га на земельні ділянки площею 0,0222 га та площею 0,0778 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 5. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


