
 
                            Доповнення до проекту рішення № 1402 
 

«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: 

 
1.12. Гр. Медвідь Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0646 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, по вул. Транспортній, 14. 

1.13. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0090 га 
для іншої комерційної діяльності, по вул. Перемоги, 17. 

1.14. Гр. Білак Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0249 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Богатирській, 9. 

1.15. Гр. Миронюк Івану Святославовичу земельної ділянки площею 
0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Озерній, б/н. 

1.16. Гр. Дикун Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0599 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, по вул. Джамбула, 27. 

1.17. Гр. Посоленику Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,29 
га (згідно графіки 0,0290 га)  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Снігурського, 2. 

1.18. Гр. Кречко Марії Василівні земельної ділянки площею 0,0560 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по пров. Вайди, 17. 

1.19. Гр. Чорбі Тетяні Омелянівні земельної ділянки площею 0,0900 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Стефаника, поз.8. 

1.20. Гр. Аміт Єві Олександрівні земельної ділянки площею 0,0367 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Львівській, 46. 

1.21. Гр. Гулянич Андріані Ігорівні земельної ділянки площею 0,0977 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по пров. Гірському, б/н. 
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1.22. Гр. Поштак Богдану Йосифовичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Оноківській, 11. 

 
 
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: 

 
Гр. Ігнацевич Ользі Стефанівні, гр. Либак Світлані Степанівні,             

гр. Лібак Юрію Стефановичу земельної ділянки площею 0,0993 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по пров. Чкалова, 6. 

 
 
3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
подальшою передачею її  в оренду: 

 
2.10. Гр. Зілгаловій Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0231 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, по вул. Берчені, 21.  

 

 
 
Секретар ради                                                                            В. Щадей 


