
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (8-е пленарне засідання) 
 

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. Ключкович Мирославі Михайлівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0539 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Щедріна, 139. 

1.2. Гр. Манусевич Григорію Валерійовичу, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0107 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по            
вул. Замкові сходи, 1.  

1.3. Гр. Святенко Марії Михайлівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0794 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Долгоша, 14. 

 
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. Лесьо Володимиру Іллічу, ідент. номер *** та             

гр. Лесьо Ніні Іванівні, ідент. номер *** земельної ділянки площею 0,0612 га 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Довбуша, 10. 

 
 
3. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

3.1. Гр. Зілгаловій Марії Михайлівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0231 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Берчені,21. 

3.2. Гр. Кирлик Василю Михайловичу, земельної ділянки площею 0,0896 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, по вул. Сливовій, 30. 

3.3. Гр. Мигальку Івану Юрійовичу, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0450 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Малиновій, 23. 

3.4. Гр. Зеньковець Сергію Миколайовичу, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0583 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Чехова,5. 

3.5. Гр. Візавер Марії Людвигівні, ідент. номер ***,                   земельної 
ділянки площею 0,0585 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Котовського, 19. 

3.6. Гр. Драгуняк Василю Миколайовичу, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0686 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Собранецькій, 
176. 

3.7. Гр. Газуда Василю Степановичу, ідент. номер *** та             
гр. Газуда Катерині Павлівні, ідент. номер 1918503700, земельної ділянки 
площею 0,0820 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Зелемірській, 6. 

3.8. Гр. Скубеничу Петру Івановичу, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0367 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Львівській, 46. 

3.9. Гр. Сірка Олені Йозас Криштопасівні, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по            
вул. Доманинській, 193 «а». 

3.10. Гр. Лоцов Юрію Івановичу, ідент. номер ***,                   земельної 
ділянки площею 0,0592 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Дарвіна, 18. 

3.11. Гр. Бемак Михайлу Васильовичу, ідент. номер ***,             
земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по            
вул. Загорській, 131 «а». 
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3.12. Гр. Бандурі Тимофію Йосиповичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 0,0019 га для індивідуального гаражного 
будівництва по вул. Заньковецької,30 гараж № 114. 

 
4.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: 

 
4.1. Фізичній особі-підприємцю Лазур Богдану Миколайовичу, ідент. 

номер ***, земельної ділянки площею 0,0062 га під придбаним магазином  по 
пл. Кирила і Мефодія, 2 (приміщення 7). 

4.2. Гр. Требуш Світлані Миколаївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0011 га під прибудовою до придбаних приміщень по                      вул. 
Загорській, 26 

4.3. Гр. Сембер Івану Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,3520 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств             
по вул. Пржевальського, 7. 

4.4. Фізичній особі-підприємцю Кокіну Володимиру Олексійовичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0996 га, для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 
та підприємств по вул. П. Комуни, 4. 
 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.).         
 
 
Секретар ради                                                                            В. Щадей 


