
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                              Ужгород                                                                        

  

 

Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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 в оренду: 

1.1. Гр. Плоскіну Юрію Васильовичу земельної ділянки площею                

0,0058 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Швабській, 58. 

1.2. Гр. Гецко Василю Васильовичу, з метою приведення у відповідність 

(зміни) координат та конфігурації, земельної ділянки площею 0,0250 га для 

будівництва та обслуговування діагностичного центру автомобілів по                       

вул. Легоцького (район словацької котельні). 

 

2. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у власність: 

2.1. Гр. Макарович Юлії Михайлівні, гр. Завацькій Оксані Іллівні 

земельної ділянки площею 0,0715 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 62 в 

рівних долях по 1/2  кожному. 

2.2. Гр. Мицьо Ірині Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Стародоманинській, 95. 



2.3. Гр. Кутканичу Павлу Олександровичу, як учаснику бойових дій в 

АТО земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Богомольця, б/н. 

2.4.  Гр. Бескід Олександру Юрійовичу, як учаснику бойових дій в АТО 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Олександра Богомольця, б/н. 

2.5. Гр. Грецькому Івану Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 4. 

- пункт 1 рішення V сесії V скликання від 16 квітня 2010 року № 1405 в 

частині дозволу на виготовлення технічної документації щодо передачі в 

приватну власність земельних ділянок, що перебувають в користуванні 

наступних громадян, а саме гр. Грецькому Івану Михайловичу пл. 0,10 по                  

вул. Транспортній, 4 визнати таким, що втратив чинність.  

  

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»: 

3.1. Департаменту міського господарства земельних ділянок (0,0408 га та 

0,0300 га) загальною площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Високій з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


