
                              

         Доповнення до проекту рішення № _______ 

 

«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: 

 

 1.15. Гр. Кулику Павлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дендеші, 129. 

 1.16. Гр. Коваль Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0614 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Єньківській, 14. 

1.17. Гр. Крулик Маргариті Адальбертівні земельної ділянки площею 

0,0635 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тімірязєва, 102. 

1.18. Гр. Копальчику Роману Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Осетинській, 8. 

1.19. Гр. Ярош Єві Федорівні земельної ділянки площею 0,0575 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верещагіна, 19. 

1.20. Гр. Ільтьо Вадиму Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0383 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, поз. 45 «а». 

 

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: 

  

 3.4. Громадській організації "Закарпатська обласна спілка підтримки 

учасників АТО, ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих в військових 

конфліктах іноземних держав" земельної ділянки площею 0,7000 га для 
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будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

в районі вул. Єньківської. 

  

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

 

 4.2. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки загальною площею 4,7544 га на земельні ділянки площами 

4,5383 га, 0,1400 га та 0,0761 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Електрозаводській, 4 з подальшою передачею їх в оренду. 

 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 


