
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XX_  сесія    VI _  скликання  

(7-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 14 березня 2014 року                 м. Ужгород                                   № 1228  

 

 

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. Молнар Віктору Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0589 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по  вул. Шишкіна, 66. 

1.2. Гр. Соляник Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0930 га, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по                                         пров. 

Шевченка, 10. 

1.3. Гр. Манусевич Аллі Вячеславівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0194 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по  вул. Базіловича, 5. 

1.4. Гр. Лошак Юрію Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0665 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, по вул. Новака, б/н з подальшою передачею 

у власність. 
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1.5. Гр. Пекарю Івану Федоровичу, ідент. номер ***,                   

земельної ділянки площею 0,0506 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Івана Ваша, 46. 

1.6. Гр. Шусті Вікторії Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0593 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Погорєлова, 12. 

1.7. Гр. Кость Володимиру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0695 га для обслуговування власного майна по вул. Рилеєва, 

4. 

1.8. Гр. Лакатош Аллі Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0498 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Сріблястій, 19. 

1.9. Гр. Варцаба Кристині Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Чепура, 4. 

1.10. Гр. Мудра Олександру Івановичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Болотинській, 37. 

 

2. 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: 

 

2.1. Гр. Порохнюк Ганні Йосипівні, ідент. номер ***, гр. Білак 

Володимиру Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0599 

га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, по вул. Кавказькій, 20 з подальшою передачею у спільну 

сумісну власність. 

 

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: 

 

3.1. Гр. Андрусь – Чорнак Лесі Миколаївні , ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,1100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Перемоги, 175 «а». 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Медичне училище 

«Медик», ідент. код 19168831, земельної ділянки площею 0,0889 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                                      

вул. Мукачівській, 44. 

 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

визначення кадастрового номеру наступним фізичним особам: 
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4.1. Гр. Лацко Марії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0477 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Сидоряка, 3. 

4.2. Гр. Федаш Степану Яковичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Рильського, 19. 

4.3. Гр. Бушко Михайлу Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Транспортній, 59. 

4.4. Гр. Бологовій Тетяні Золтанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Далекій, 13. 

 

5. Відмовити у наданні дозволів на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) наступним фізичним та юридичним особам: 

 

 Гр. Бровді Кароліні Іванівні , ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0010 га для влаштування входу до власних нежитлових  приміщень 

по вул. Перемоги, 25/26 «а». 

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 

міста (Доктор О.О.).         

 

 

Секретар ради                                                                                      В. Щадей 


