
 

 

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. Маргіті Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,0241 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Закарпатській, 14. 

1.2. Гр. Блага Оксані Петрівні  земельної ділянки площею 0,0565 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Стародоманинській. 

1.3. Гр. Глебі Тетяні Олександрівні земельної ділянки             
площею 0,0310 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на пл. Жупанатській, 6. 

1.4. Гр. Беняк Ілоні Яншівні земельної ділянки площею 0,0072 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Стефаника, 2. 

1.5. Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в районі вул. Загорської. 

1.6. Гр. Солянику Михайлу Михайловичу земельної ділянки            
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. Загорської. 
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1.7. Гр. Попович Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд в районі вул. Загорської. 

1.8. Гр. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0930 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Перемоги (біля будинку № 136). 

1.9. Гр. Ковач Агнеш Йожефівні земельної ділянки .площею 0,0757 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Перемоги,106. 

1.10. Гр. Малику Олександру Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дравецькій, 27. 

1.11. Гр. Ходаничу Владиславу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Квітів, 33. 

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

1.13. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Педагог» 
земельної ділянки площею 0,3595 га для обслуговування 12-ти квартирного 
житлового будинку по вул. Загорській, 28 «а». 

1.14. Гр. Бондаренку Олександру Юрійовичу земельних ділянок             
площами 0,0084 га, 0,0285 га, 0,0300 га, 0,0088 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Сливки Володимира, 28 та вул. Чепура Д.В., 10. 

 
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. Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки площею 0,3175 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості по             
вул. Щедріна, 146. 

2.2. Гр. Зозуличу Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 
0,0056 га для роздрібної торгівлі та комерційних послуг по             
вул. 8-Березня, 33 «в». 

2.3. Гр. Грущенко Олені Вікторівні земельної ділянки             
площею 0,0011 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
пр. Свободи, 28/49. 

 
3. 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: 
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3.1. Гр. Германській Марії Золтанівні, гр. Сабов Валентині 

Золтанівні земельної ділянки площею 0,0585 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Заньковецької, 47. 

 
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. Державній установі «Лабораторний центр на залізничному транспорті 

держсанепідслужби України» земельної ділянки площею 0,1910 га для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування по вул. Гагаріна, 1. 

4.2. Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака 
земельної ділянки площею 2,9362 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по             
вул. Перемоги, 22. 

 
5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
подальшою реєстрацією її в комунальну власність: 

 
Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок: 
- площею 0,1980 га по вул. Ген. Свободи, 9 «б»; 
- площею 0,8846 га по вул. Грушевського, 4 «а»; 
- площею 0,0249 га по пр. Свободи, 30 «а»; 
- площею 0,3803 га по вул. Белінського, 17. 
 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.).         
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


