
 

 

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. Костюх Світлані Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Стародоманинській, 93. 

1.2. Гр. Молнар Наталії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Гагаріна, 182. 

1.3. Гр. Юращук Миколі Дмитровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0070 га для будівництва індивідуальних гаражів по             
вул. Руській, 64. 

1.4. Гр. Пінджолі Валентині Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Стародоманинській, 88. 

 
 
 
 



 2
2. Надати дозвіл на складання технічної документації із 

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

 
2.1. Гр. Кривецькому Василю Федоровичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по   вул. Грушевського, 52. 

2.2. 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. 

2.3.  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. 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: 

 
Товариству з обмеженою відповідальністю «СТЕМВ-ГРУП»,             

ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,2600 га, для будівництва та 
обслуговування автомобільної газонаповнювальної станції по             
вул. 8 Березня, 52. 
 

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


