
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _X_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26 січня 2017 року                 м. Ужгород                                 № 572                           

          

 

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. Опаленик Ганні Дмитрівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Горянській, 75. 

1.2. Гр. Ричин Любові Іванівні земельної ділянки площею 0,0619 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міксата, 45. 

1.3. Гр. Сирохман Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0495 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коцюбинського, 6. 

1.4. Гр. Кудашевій Катерині Віталіївні земельної ділянки площею  0,0297 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Достоєвського, 10. 

1.5. Гр. Жданович Світлані Миколаївні земельної ділянки площею     

0,0297 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Достоєвського, 10. 

1.6. Гр. Роля Анжелі Миколаївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Доманинській, 259. 
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1.7. Гр. Жолтані Галині Миколаївні земельної ділянки площею 

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шкільній, 4. 

1.8. Гр. Сушальському Андрію Григоровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 161. 

1.9. Гр. Ковтан Олегу Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0310 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Слави, 21. 

1.10. Гр. Сабов Золтан-Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею 

0,0532 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Баб'яка, 14 «а». 

1.11. Гр. Боцко Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею        

0,0575 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Руданського, 8. 

1.12. Гр. Митро Катерині Георгіївні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Стефаника, 26 «а». 

1.13. Гр. Іваницькій Ярославі Миколаївні земельної ділянки площею 

0,0385 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Антонівській, 18. 

1.14. Гр. Дяченку Габору Вікторовичу земельної ділянки площею      

0,0761 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Панькевича, 51/1. 

1.15. Гр. Холявіцькому Василю Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0894 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 151. 

1.16. Гр. Холявицькій Олені Григорівні  земельної ділянки площею 0,0866 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, 151. 

 

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.  Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" земельних 

ділянок: 

- площею 0,1700 га по вул. Богомольця, 32; 

- площею 0,0400 га на пл. Корятовича, 18; 

- площею 0,1800 га на пл. Кирила і Мефодія, 4; 

- площею 0,0400 га по вул. Університетській, 5. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Стен» земельної ділянки 

площею 0,3032 га під виробничими приміщеннями по вул. Гранітній, 14. 

2.3. Гр. Салтиковій Ніколетті Василівні земельної ділянки площею    

0,0996 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств                                            

по вул. Сергія Мартина, 4 (вул. П. Комуни, 4). 
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3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

подальшою передачею її у спільну часткову власність: 

- Гр. Балог Василю Ференцовичу, гр. Агоста Інгреті Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0307 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Прикордонній, 6. 

 

4. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дукат-Ужгород»  

земельної ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивно – оздоровчого 

комплексу по Слов'янській набережній, б/н. 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології»" земельної ділянки загальною 

площею 0,3730 га: 

ділянка № 1- 0,1520; 

ділянка № 2- 0,1230; 

ділянка № 3- 0,0580; 

ділянка № 4- 0,0215; 

ділянка № 5- 0,0185 під власними нежитловими будівлями та для їх 

обслуговування по вул. Минайській, 16. 

4.3. Товариству з обмеженою відповідальністю спільне підприємство 

«Кредо»  земельної ділянки площею 0,0240 га для обслуговування будівлі 

комерційного призначення по вул. Швабській, 27. 

 

5. 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 


