
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 

(3-є пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29 листопада 2016 року                 м. Ужгород                                          № 479                           

          

 

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: 

 

- Гр. Личко Крістіні Юріївні земельної ділянки площею 0,0627 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Заньковецькій, 37. 

 

 

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. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 10,9 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 4 «а». 

2.2. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки площею 10,9 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                               

вул. Заньковецької, 77 «г». 

2.3. Гр. Кополович Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0213 га 

під об’єктами власного нерухомого майна та для їх обслуговування 

(косметологічна клініка) по вул. Другетів, 97,97 «б». 
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3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об'єднання земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

 

3.1. Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки загальною площею                       

0,0123 га на земельні ділянки площами 0,0084 га, 0,0039 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги по                                         

вул. Грибоєдова, 20.  

3.2. Обласній клінічній інфекційній лікарні земельної ділянки загальною 

площею 1,1463 га на земельні ділянки площами 0,0800 га та 1,0663 га для 

обслуговування закладу громадського призначення по вул. Грибоєдова, 20 «а» з 

подальшою передачею її в оренду.  

3.3. Департаменту міського господарства земельних ділянок площею 

0,0400 га та площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

іншої громадської забудови по вул. Грушевського, 35 «а» з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

3.4. Гр. Арутюнян Наталії Олексіївні земельної ділянки загальною 

площею 0,1000 га на площі 0,0222 га та 0,0778 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 5. 

3.5. Фізичній особі-підприємцю Павлюху Володимиру Андрійовичу 

земельної ділянки загальною площею 0,0418 га на площі 0,0197 га та 0,0221 га 

для обслуговування кафе-магазину по вул. Панькевича, 77 "а". 

3.6. Фізичній особі-підприємцю Губковичу Василю Михайловичу 

земельної ділянки загальною площею 0,0349 на земельні ділянки площами 

0,0105 га та 0,0244 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Грушевського, 25. 

3.7. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,2344 га на площі 0,0024 га, 0,0018 га, 0,0022 га, 0,0024 га та 0,0070 га 

по пров. Університетському з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

4. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 

4.1. Гр. Чубірко Людмилі Мойсіївні земельної ділянки                                 

площею 0,0462 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Нижненемецькому, 11.  

4.2. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0749 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

4.3. Мордованцю Василю Юрійовичу земельної ділянки площею       

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі                                

вул. Собранецької, 146.  
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4.4. Гр. Пилявській Ользі Іванівні земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Іванківській, 11.  

4.5. Гр. Роман Юлії Ігорівні  земельної ділянки  площею 0,0598 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Перемоги, 168.  

4.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Словяночка" земельної 

ділянки площею 0,1801 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Гагаріна, 44.  

 

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 


