
 
                            Доповнення до проекту рішення № 1482 
 

«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: 

 
1.21. Гр. Гайовій Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Північній, 22. 

1.22. Гр. Попко Ірині Ласлівні земельної ділянки площею 0,0545 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Міксата, 22. 

1.23. Гр. Грачевій Ірині Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Дендеші, 119. 

1.24. Гр. Адамчук Тетяні Сергіївні земельної ділянки площею 0,0800 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Кошицькій, 7. 

1.25. Гр. Цибульському Володимиру Михайловичу земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Загорській, 127 «а». 

1.26. Гр. Цибульському Роману Михайловичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Загорській, 127 «а». 

1.27. Гр. Дроботенко Марині Ігорівні земельної ділянки площею 0,0739 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Загорській, 174. 

 
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 наступним юридичним 
особам: 

 
3.2. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги земельної ділянки площею 2,5477 для будівництва та обслуговування  
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будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по            
вул. Грибоєдова, 20 «в». 

3.3. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 
допомоги земельної ділянки площею 0,0495  для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по 
вул. Гранітній, 8. 

 
4. 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: 

 
Гр. Архі Андрію Андрійовичу, гр. Архі Крістіні Андріївні земельної 

ділянки площею 0,0178 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по пров. Приютському, 2. 

 
 
 
Секретар ради                                                                            В. Щадей 


