
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XX  сесія    VII   скликання  
 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 лютого 2018 року                      м. Ужгород    № 1019 

  

Про затвердження та 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. Хохловій Ірині Валеріївні земельної ділянки площею 0,0540 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Героїв, 8. 

1.2. Гр. Ковачу Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею               

0,0201 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вузькій, 3. 

 

 2. 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»: 

 -  Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака  

земельної ділянки загальною площею 1,3200 га на земельні ділянки площею 

0,7168 га та площею 0,6036 га для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків в районі вул. Марії Заньковецької – Бориса Тлехаса з подальшою 

передачею їх в оренду. 

  

 3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об`єднання земельних ділянок (згідно ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

-  Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель Ужгород» земельні 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0269) площею 0,2273 га та 
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(кадастровий номер 2110100000:16:001:0268) площею 

0,2384 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

на пл. Богдана Хмельницького та передати в оренду строком на 5 років до 22 

лютого 2023 року. 

 - Земельні ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0266) площею 

0,0105 га, (кадастровий номер 2110100000:16:001:0270) площею 0,0250 га та 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0267) площею 0,3988 га  перевести в 

землі запасу міста з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 -  Департаменту міського господарства внести відповідні зміни до 

договору оренди землі № 1857 від 11.07.2016 року. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 


