
 
                            Доповнення до проекту рішення № 1299 
 

«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: 

1.5.  Гр. Волинець Едварду Олеговичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0545 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Каштановій, 14. 

1.6. Гр. Саглиця Марії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0925 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Горянській, 16. 

1.7. Обслуговуючому кооперативу «Аморіно-8», ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,1200 га під 8-квартирним житловим будинком та для його 
обслуговування по вул. Возз’єднання, 43 мкрн. «Боздош» без права забудови та 
зміни цільового призначення. 

1.8. Гр. Сергун Ірині Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0581 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по пров. Залізничному, 6. 

1.9. Гр. Гісем Едіті Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0627 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. І. Ваша, 2 «к». 

 
2. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
визначення кадастрового номеру: 

2.4. Гр. Яушевій Ліліянні Айратівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0030 га для індивідуального гаражного будівництва по             
вул. Богомольця, б/н гараж № 80 без зміни цільового призначення. 

2.5. Гр. Яушевій Ліліянні Айратівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0032 га для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
Богомольця, б/н гараж № 85 без зміни цільового призначення. 

2.6.  Гр. Яушеву Айрату Канзелгилимовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0027 га для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
Богомольця, б/н гараж № 84 без зміни цільового призначення. 
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2.7. Гр. Кузьмі Павлу Павловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0034 га для індивідуального гаражного будівництва по             
вул. Богомольця, б/н гараж № 89 без зміни цільового призначення. 

2.8. Гр. Подгорнову Миколі Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0030 га для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
Богомольця, б/н гараж № 33 без зміни цільового призначення. 

2.9. Гр. Мартин Василю Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0034 га для індивідуального гаражного будівництва по вул. 
Богомольця, б/н гараж № 20 без зміни цільового призначення. 

2.10. Гр. Бондаренко Вероні Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0550 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по пров. Весняному, 9. 

 
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. Рішко Ользі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0012 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування по вул. 8- Березня, 24/40. 

3.3. Фізичній особі-підприємцю Кривоносу Максиму Миколайовичу,             
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0065 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 89 «а».  

3.4. Гр. Реган Андрію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0050 га для прибудови до власного житлового приміщення по вул. 
Тельмана, 17/3.  

3.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «СК Петроліум», ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,2800 га для обслуговування стаціонарної 
автозаправочної станції по вул. Гагаріна, 36 «а».  
 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.).         
 
 
Секретар ради                                                                            В. Щадей 


