
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
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: 

1.1.  Гр. Микулець Андрію Петровичу, земельної ділянки площею 0,0684 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Серебристій, 35. 

1.2. Гр. Ісайчику Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Жатковича, 88. 

1.3. Гр. Балог Борбалі Людвиківні земельної ділянки площею 0,0522 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Локоти, 8. 

1.4. Гр. Мишко Валерії Сергіївні земельної ділянки площею 0,0686 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Івана Ваша, 55. 

1.5. Гр. Качур Марії Михайлівні як спадкоємцю Качур Іллі Ілліча, якому 
передано земельну ділянку в приватну власність  (рішення міськвиконкому від 
26.03.1997 р. № 47) земельної ділянки площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Слави, 28. 

1.6. Гр. Фортуні Світлані Іванівні, гр. Чігіньовій Марії Іванівні як 
спадкоємцям Спех Юліуса Йосифовича, якому передано земельну ділянку в 
приватну власність  (рішення XVIII сесії III скликання міської ради від 
29.12.1999 р.) земельної ділянки площею 0,0600 га (0,0646 га) для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Чкалова, 7. 

1.7. Гр. Газуді Анатолію Еліяшовичу земельної ділянки площею 0,0577 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Болотинській, 11. 

1.8. Гр. Жижак Маргариті Петрівні земельної ділянки площею 0,0153 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Дружній, 5. 

1.9. Гр. Собослай Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0600 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Вірменській, 12. 

1.10. Гр. Томчаній Мальвіні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Садовій, 33. 

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. Матяшовському Мирославу Олександровичу, гр. Матяшовській 
Світлані Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0200 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Заводській, 3. 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
подальшою передачею її  в оренду: 

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. 

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: 

4.1. Ужгородському міському пологовому будинку земельної ділянки 
площею 0,2899 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. Другетів, 79. 

4.2.  Ужгородському міському пологовому будинку земельної ділянки 
площею 1,2451 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги по  вул. Грибоєдова, 20 «б». 

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


