
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XV_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 вересня 2017 року                     м. Ужгород                                 № 773                                

 

 

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. Прокопцю Вадиму Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0401 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Руській, 7/4. 

 1.2. Гр. Терех Галині Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Барвінковій, 15. 

1.3. Гр. Гача Маріанні Іванівні земельної ділянки площею 0,0835 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Садовій, 8. 

1.4. Гр. Безкровному Ігорю Георгійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кримській, 18. 

1.5. Гр. Галайці Магдалині Вікторівні земельної ділянки площею 0,0595 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Золотій, 57. 

1.6. Гр. Танчук Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею               

0,0105 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 35 "е". 
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1.7. Гр. Черепані Надії Михайлівні земельної ділянки площею 

0,0564 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 2. 

1.8. Гр. Дубовцю Віталію Сергійовичу земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Можайського –                  

пров. Весняний. 

1.9. Гр. Мокану Вікторії Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тисянській, 31 (Стародоманинська). 

1.10. Гр. Кохан Вікторії Василівні земельної ділянки площею 0,0451 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Болотинській, 12. 

1.11. Гр. Штефко Анатолію Михайловичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 28. 

 

2. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 

 

- Гр. Грежещуку Анатолію Вацлавовичу земельної ділянки площею 

0,1400 га для городництва по вул. Гвардійській, 56. 

 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в постійне користування: 

  

 -  Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти 

земельної ділянки площею 0,5125 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Волошина, 35. 

 

4. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 4.1. Гр. Терех Галині Юріївні земельної ділянки площею 0,1578 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Барвінковій, 15 на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

4.2. Гр. Панусову Сергію Станіславовичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 46/2 у зв’язку із 

невідповідністю нерухомого майна цільовому призначенню земельної ділянки, 

вказаному у заяві.  

4.3. Гр. Бурчин Олені Михайлівні земельної ділянки площею 0,0170 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Болотинській, 21/2 у зв’язку із невідповідністю нерухомого 

майна цільовому призначенню земельної ділянки, вказаному у заяві.  
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 4.4. Гр. Соляник Євгену Йосиповичу, гр. Соляник Юліанні Анатоліївні, 

гр. Матейдес Жужанні Степанівні, гр. Бобай Олені Юріївні, гр. Голлендер 

Світлані Антонівні, гр. Зозуля Олегу Павловичу земельної ділянки площею 

0,1819 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147/1 на підставі ст. 121 

Земельного кодексу України. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


