
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _IX_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 грудня 2016 року                 м. Ужгород                                 № 527                          

          

                                                                       

 

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. Ходкіній Ілоні Петрівні земельної ділянки площею 0,0581 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Гусакському, 16. 

1.2. Гр. Бутурлакіній Тетяні Олександрівні земельної ділянки площею           

0,0183 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 3. 

1.3. Гр. Греню Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею      

0,0495 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Требішовській, 15. 

 

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 "Демтрейд" земельної 

ділянки площею 0,1444 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Г. Свободи, б/н. 
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3. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 

3.1. Гр. Кость Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0164 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на Православній набережній, 2 «а». 

3.2. Гр. Туряниці Юрію Яношовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 12. 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельне 

управління «Закарпаття»" земельної ділянки площею 2,1612 га під придбаним 

майновим комплексом по вул. Гранітній, 48. 

3.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Демтрейд" земельної 

ділянки площею 0,1444 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Г. Свободи, б/н.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю. та постійну комісію з питань регулювання 

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

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


