
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
_________________                      м. Ужгород                                                                        

  

Про надання згоди 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 згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у власність: 

1.1. Гр. Станку Юлію Юлійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Транспортній, 16. 

1.2. Гр. Мигалині Мелані Федорівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Урожайній, 2. 

1.3. Гр. Чарцевій Олені Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, 131. 

1.4. Гр. Бемак Йосифу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, 131 «б». 

1.5. Гр. Новак Марії Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 131 «в». 

1.6. Гр. Сікса Юрію Дьердьєвичу земельної ділянки площею 0,0638 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Цвітній (Квітів), 39. 

 

2. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 

2.1. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюку Дмитру Олеговичу 

земельної ділянки площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування 
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будівель торгівлі (для обслуговування власної автомийки) по                                       

вул. Собранецькій, 147 «е». 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фонд досліджень та 

розвитку" земельної ділянки площею 0,5900 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Романа Шухевича                                 

(вул. Лавріщева), 54. 

 2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Делікат» земельної 

ділянки площею 0,0022 га для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі 

по вул. Другетів, 73. 

2.4. Гр. Зеньковець Ірині Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Одеській, 5. 

 

3. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

3.1. Товариству з додатковою відповідальністю «Патент» земельної 

ділянки площею 3,0000 га для розміщення адмінбудинку і виробничих корпусів 

по вул. Юрія Гагаріна, 101. 

3.2. Приватному акціонерному товариству "Модуль М" земельної ділянки 

площею 12,0000 га для розміщення заводу по вул. Миколи Бобяка, 15. 

 

  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


