
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               ______  сесія    VIІ _  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. Мишиці Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,0995 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Оноківській, 19-19 «а». 

1.2. Гр. Жірош Лоліті Іштванівні земельної ділянки                                 
загальною площею 0,0631 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 71 «а». 

1.3. Гр. Галайді Анжелі Андріївні земельної ділянки                                 
площею 0,0572 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 71. 

1.4. Гр. Гаранчевській Мар’яні Андріївні земельної ділянки                                 
площею 0,0572 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 71. 

1.5. Гр. Матяшовській Марії Стефанівні земельної ділянки                                 
площею 0,0631 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 71 «а». 
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1.6. Гр. Романко Марії Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0348 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Механізаторів, 2. 

1.7. Гр. Пеца Віті Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Горянській, 23. 

1.8. Гр. Горячко Софії Юріївні земельної ділянки площею                      
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 69.  

1.9. Гр. Гончарук Оксані Івановні земельної ділянки                                 
площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Джамбула, 74. 

1.10. Гр. Фантич Марії Михайлівні земельної ділянки                                 
площею 0,0634 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Грузинській, 1. 

1.11. Гр. Дворській Наталії Олександрівні земельної ділянки                                 
площею 0,0487 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лермонтова, 14. 

1.12. Гр. Гайович Валентині Іванівні земельної ділянки                                 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Орлиній, 4. 

1.13. Гр. Касо-Фединишин Олесі Богданівні земельної ділянки                                 
площею 0,0074 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Капітульній, 15 «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. Гр. Микулянець Вікторії Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 9/39. 
2.2. Фізичній особі-підприємцю Панцо Олександру Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0121 га для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 147 «б». 

2.3. Приватному акціонерному товариству «Ужгородська швейна 
фабрика» земельної ділянки площею 0,1295 га для обслуговування швейних 
цехів по вул. Л. Толстого, 40. 

2.4. Гр. Болотовій Альоні Олександрівні  земельної ділянки  площею 
0,0015 га для влаштування входу до магазину по вул. Заньковецької, 21/2. 

 
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 
особам: 
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3.1. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 

Закарпатській області земельної ділянки  площею 0,1262 га для обслуговування 
адміністративного корпусу по вул. Будителів, 3/1. 

 
4. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозвіл на складання технічної документації із 
землеустрою щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 
56 Закону України «Про землеустрій»): 

 
4.1. Гр. Сливка Оксані Анатоліївні земельної ділянки загальною площею 

0,1978 га на земельні ділянки площею 0,1478 га та 0,0500 га під придбаним 
майном для комерційного використання по вул. Гранітній, 11. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


