
 

 

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.  Цеголняй Магдалині Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, по вул. Гагаріна, 232. 

1.2. Костю Андору Степановичу земельної ділянки площею 0,0531 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, по вул. Дендеші, 147. 

1.3. Державному ощадному банку України земельної ділянки  площею 
0,0811 га для обслуговування господарських будівель та споруд загальною 
площею 0,0811 га по вул. Берчені, 58. 

1.4. Гр. Логойді Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0578 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. С. Разіна, 32. 

1.5. Гр. Шевченко Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0583 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Чехова, 5. 

1.6. Гр. Тормі Єві Ференцівні як спадкоємцю Торма Франтішека 
Людвиговича, якому передано земельну ділянку в приватну власність  (рішення 
виконавчого комітету від 26.03.97 № 47) земельної ділянки площею 0,0600 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. К. Міксата, 5. 
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1.7. Гр. Варга Олені Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0561 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Лисенка, 15. 

1.8. Гр. Воробйову Геннадію Анатолійовичу як спадкоємцю Мягченко 
Євгенії Яківни, якій передано земельну ділянку в приватну власність  (рішення 
XVIII сесії міської ради  III скликання від 29.12.99) земельної ділянки площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, 12/1. 

1.9. Гр. Сливканичу Володимиру Михайловичу земельної ділянки 
площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Доманинській, 265 «а». 

1.10. Гр. Тотар Борнобашу Борновичу земельної ділянки площею 0,0297 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Д.В. Чепура, 12. 

1.11. Гр. Гавриловій Олені Леонідівні земельної ділянки площею 0,0590 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Перемоги, 134 «а». 

 
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 «СТЕМВ-ГРУП» 

земельної ділянки площею 4,0223 га під будівлями та спорудами 
газонаповнювальної станції по вул. Болгарській, 9. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «СТЕМВ-ГРУП» 
земельної ділянки площею 0,2600 га для експлуатації під будівлями та 
спорудами вул. 8- Березня, 52. 

2.3. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки площею 0,0150 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Слов’янській             
набережній, 4. 

2.4. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0066 га 
для добудови до придбаного магазину по вул. Минайській, 34. 

2.5. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0240 га 
для добудови до придбаного магазину по вул. Минайській, 34. 

2.6. Гр. Вакарову Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0039 
га під власним магазином та для його обслуговування по вул. Митрака, 1. 

2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вік-Ужгород» земельних 
ділянок площами 678 кв.м., 33 кв.м., 176 кв.м., 671 кв.м.  під придбаними 
будівлями та  для їх обслуговування по вул. Українській, 16. 

2.8. Гр. Шикулі Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0145 га 
під придбаною будівлею та для її обслуговування по вул. Українській, 16. 

2.9. Гр. Піпашу Ігору Івановичу та фізичній особі-підприємцю 
Яворському Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0767 га під 
майновим комплексом та для його обслуговування по вул. Грушевського, 2. 
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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: 

 3.1. Гр. Товт Марії Дьердьївні, гр. Арвай Аллі Іванівні як спадкоємцям 
Товт Дьєрдя Дьєрдевича, якому передано земельну ділянку в приватну 
власність  (рішення XXIV сесії міської ради III кликання від 28.09.2000р.) 
земельної ділянки площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ужанській, 8. 

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


