
 

 

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. Об’єднанню співвласників 6-и квартирного будинку по             

вул. Д. Климпуша, 6 земельної ділянки  площею 0,0640 га під власним 
багатоквартирним будинком та для його обслуговування по            
вул. Д. Климпуша, 6. 

1.2. Гр. Луцьо Василю Андрійовичу земельної ділянки             
площею 0,0476 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Сливовій, 18. 

1.3. Об’єднанню власників приватизованих квартир будинку № 34 по 
вулиці І. Мондока в м. Ужгороді «СВОЖЕК» земельної ділянки  площею 
0,1742 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку по вул. І. Мондока, 34. 

1.4. Гр. Равасу Віктору Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0161) площею 0,0800 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Доманинській, 272. 

1.5. Гр. Тяску Василю Петровичу земельної ділянки             
площею 0,0045 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Легоцького, 14/3. 
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1.6. Гр. Сухару Емеріху Андрійовичу земельної ділянки             

площею 0,0198 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Черешневій, 60. 

1.7. Гр. Захаровій Наталії Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0157 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Глінки, 33. 

1.8. Гр. Мигович Вікторії Яношівні земельної ділянки             
площею 0,0880 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Панькевича, 11. 

1.9. Гр. Ходиницькій Магдалині Юріївні земельної ділянки             
площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Челюскінців, 1. 

1.10. Гр. Тененьовій Єлизаветі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Слави, 50 «а». 

1.11. Гр. Тененьовій Надії Сергіївні земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 61. 

1.12. Гр. Парасичу Івану Івановичу земельної ділянки            
площею 0,0984 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Підвальному, 42. 

 
2. 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: 

 
Публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» земельної ділянки 

площею 0,2300 га для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного 
транспорту по вул. Урожайній, 32.  
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.).         
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


