
 

 

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. Зухар Аллі Вікторівні земельної ділянки площею 0,0613 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Високій, 4. 

1.2. Гр. Бауер Анжеліці Йосипівні земельної ділянки площею 0,0598 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, по вул. М. Вовчка, 15. 

1.3. Гр. Куль Віталію Яновичу земельної ділянки площею 0,0267 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Донській, 38. 

1.4. Гр. Пастеляк Вірі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0592 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, по вул. Вірменській, 14. 

1.5. Гр. Тирпак Магді Євгенівні земельної ділянки площею 0,0151 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вул. Берчені, 114. 

1.6. Гр. Кучерявій Ганні Андріївні земельної ділянки площею 0,0718 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Райдужній, 51. 
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1.7. Гр. Желізняк Ганні Митрівні земельної ділянки площею 0,0714 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Буковинській, 3. 

1.8. Гр. Вербі Маріанні Іванівні як спадкоємця  Отроба Івана Йосифовича, 
якому передано земельну ділянку в приватну власність  (рішення виконавчого 
комітету від 26.02.1997 року № 26) земельної ділянки  площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Стародоманинській, 32 

1.9. Гр. Тихолову Віталію Константиновичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 105. 

1.10. Гр. Касарда Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0585 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Міксата, 33. 

1.11. Гр. Гербик Василю Михайловичу земельної ділянки площею           
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 17. 

1.12. Гр. Кученко Вірі Власівні земельної ділянки площею 0,0313 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Богатирській, 20. 

1.13. Гр. Улановій Катерині Романівні земельної ділянки площею            
0,0837 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, 35. 

1.14. Гр. Химинець Лідії Миколаївні земельної ділянки площею 0,0214 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, по вул. Ужанській, 36. 

1.15. Гр. Кияк Вікентію Михайловичу земельної ділянки площею            
0,0580 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Нахімова, 12 

1.16. Гр. Радченко Людмилі Іванівні земельної ділянки площею 0,0511 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Щедріна, 42.  

1.17. Гр. Миовканич Світлані Василівні земельної ділянки площею   
0,0567 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шкільній, 1.  

1.18. Гр. Туриніну Олександру Олександровичу земельної ділянки 
площею 0,0646 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 14. 

1.19. Гр. Ремецькому Йожефу Йожефовичу земельної ділянки площею   
0,0962 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Томчанія, 13.  

1.20. Гр. Главаті Маріанні Йосипівні земельної ділянки площею 0,0599 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, по вул. С. Разіна, 17. 
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2. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

 
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дукат-Ужгород», ідент. 

код 22101641, земельної ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивно-
оздоровчого комплексу по Слов’янській набережній. 

2.2. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0042 га 
під власною будівлею кафе по набережній Незалежності, 4 «а». 

2.3. Приватному підприємству «Вентстар» земельної ділянки площею            
0,1726 га під власним майном та для його обслуговування по вул. Огарьова, 4. 

2.4. Гр. Попович Інні Іванівні на земельну ділянку площею 0,3175 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд переробної та іншої промисловості по вул. Щедріна, 146. 

 
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: 

 
Дошкільному навчальному закладу № 30 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки             
площею 0,6530 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 
по вул. Шевченка,42. 

 

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


