
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  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. Драшкабі Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0250 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  по  вул. Жемайте, 5. 

1.2. Гр. Сабов Зузанні Йосипівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0578 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  по  вул. Старицького, 8. 

1.3. Гр. Симулик Лесі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  по  вул. Жатковича, 44. 

1.4. Гр. Роман Діані Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0604 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  по  вул. Плеханова,15. 

 
2. 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: 



2.1. Гр. Покрівчак Маргариті Михайлівні, ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,0359 га, для обслуговування нежитлових приміщень по  вул. 
Митрака, 6. 

          2.2. Гр. Аллахвердієвій Тетяні Олегівні, ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 16,64 кв.м. для влаштування входу до власних нежитлових приміщень 
по  вул. 8- Березня, 30/33. 

         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, 
фізичним особам: 

 3.1. Закарпатському обласному наркологічному диспансеру, ідент. код 
***, земельної ділянки площею 0,1927 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. 
Електрозаводській, 39   

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.).         
 
 
Міський голова                                                                           В. Погорелов 


