
 
                            Доповнення до проекту рішення № 1334 
 

«Про надання 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: 

 
1.11.  Гр. Штець Катерині Тиберівні земельної ділянки площею 0,0518 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Павлова, 24. 

1.12. Гр. Мар’ян Юрію Семеновичу земельної ділянки площею 0,0671 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по пров. Криничному, 35. 

1.13. Гр. Шлепецькому Віктору Вікентійовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Слави, 40. 

1.14. Гр. Шлепецькому Віктору Вікентійовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Слави, 40. 

1.15. Гр. Когутка Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Дендеші, 79. 

1.16. Гр. Волок Ігорю Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0999 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Насипній, 37. 

 
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: 

 
2.2. Гр. Вайнагій Марині Василівні, гр. Вайнагій Валентині Данилівні,             

гр. Лабі Юліанні Юріївні земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вул. Транспортній, 20 «а». 
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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 в оренду наступним юридичним, 
фізичним особам: 

 3.2. Гр. Хвінгії Елеонорі Володимирівні ділянки площею 0,0011 га для 
влаштування входу до власного приміщення по вул. Перемоги, 25/27. 

 3.3. Приватному підприємству «Вентстар» земельної ділянки площею 
0,1726 га під власним майном та для його обслуговування по вул. Огарьова, 4. 

3.4. Гр. Попович Людмилі Юріївні земельної ділянки площею  0,0660 га 
для обслуговування приміщення центру розвитку родини та дитячої творчості 
по вул. Заньковецької, 25 «а». 

3.5. Гр. Терпак Марті Василівні  земельної ділянки площею 0,0131 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Слов’янській 
набережній,4. 

3.6. Ігнат Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0154 га для 
обслуговування власного нерухомого майна, павільйону під літ. А (для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) по 
вул. І. Ваша, 2 «б».  

3.7. Цуняк Богдану Миколайовичу земельної ділянки площею 15,5 кв.м. 
для влаштування входу до власного торгово-офісного приміщення по             
вул. Минайській, 8/48. 

 
4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
подальшою передачею її в постійне користування наступним юридичним 
особам: 

 
4.3. Обласному клінічному центру нейрохірургії та неврології земельну 

ділянку площею 0,2908 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. Перемоги, 22. 

   
 
 
Секретар ради                                                                            В. Щадей 


