
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XX_  сесія    VI _  скликання  

(7-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 14 березня 2014 року                 м. Ужгород                                   № 1230  

 

Про затвердження 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати її 

у власність наступним громадянам: 

 

1.1. Гр. Сабов Зузанні Йосипівні, ідент. номер ***, земельної ділянки    ( 

2110100000:21:001:0449) площею 0,0578 га, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по                    вул. 

Старицького, 8 та передати її у власність. 

         1.2. Гр. Симулик Лесі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки    ( 

2110100000:69:001:0336) площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по                вул. 

Жатковича, 44 та передати її у власність. 

 

 2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею її в оренду наступним громадянам: 

 

2.1. Фізичній особі - підприємцю Басараб Ганні Михайлівні, ідент.                     

номер ***, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:002:0124) 

площею 0,0022 га, для будівництва та обслуговування інших будівель 



громадської забудови, по                  пр. Свободи, 28/52 та надати її в оренду 

строком на п’ять років до дванадцятого грудня 2018 року. 

2.2. Гр. Аллахвердієвій Тетяні Олегівні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0052) площею 0,0017 га для 

обслуговування будівель громадської забудови (влаштування входу до власного 

приміщення) по вул. 8-го Березня, 30/33 та надати її в оренду строком на три 

роки до двадцять сьомого лютого 2017 року. 

2.3. Гр. Сафонову Ігорю Анатолійовичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0245) площею 0,0053 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, 31 «ж» та 

надати її в оренду строком на три роки до двадцять сьомого лютого 2017 року. 

 

3. 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 


