
                            Доповнення до проекту рішення №______ 

 

«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: 

1.2. Гр. Федурці Василю Мафтейовичу земельної ділянки площею                       

0,0431 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Гусакському, 9. 

1.3. Гр. Миговичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0316 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Ботанічному, 3. 

1.4. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки площею                    

0,0496 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Едмунта Егана, 2 «а». 

1.5. Гр. Прокопець Марті Михайлівні земельної ділянки площею                

0,0160 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Горіховій, 9. 

 

2.  Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 

2.5. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 

0,0360 га для будівництва торгово-офісного центру по вул. Сріблястій. 

 

 3. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

3.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,3400 га на земельні ділянки площею 0,0700 га, площею 0,0700 га, 

площею 0,0700 га, площею 0,0700 га та площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                                           

вул. Олександра Грибоєдова, 20 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 



3.3. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,0895 га на земельні ділянки площею 0,0051 га та площею 0,0844 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Високій з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


