
 

 

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. Горощак Агнесі Василівні земельної ділянки площею 0,0527 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Заводській, 25. 

1.2. Гр. Нагоркіній Тетяні Юріївні земельної ділянки площею 0,0496 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Журавлиній, 12. 

1.3. Гр. Попович Вікторії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0719 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Стародоманинській, 31. 

1.4. Гр. Сочці Сніжанні Ласлівні земельної ділянки площею 0,0542 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Годинки, 11. 

1.5. Гр. Запрутняку Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею                   

0,0947 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Салтикова - Щедріна, 34 «в». 

1.6. Гр. Комінотто Антонію Антеровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 277. 

1.7.  Гр. Мартин – Поповій Вікторії Петрівні земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 1 "б", котедж № 1. 

 



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 

будівель торгівлі (для обслуговування власної автомийки) по                                       

вул. Собранецькій, 147 «е». 

 2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Енджел Кепітал» 

земельної ділянки площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Климента Тімірязєва, 15 «е». 

 2.3. Гр. Кураку Тарасу Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0080 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи 

Пржевальського, 7 

 2.4. Фізичній особі - підприємцю Матічин Юрію Юрійовичу земельної 

ділянки площею 0,0036 га (під торговим павільйоном) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 2. 

 2.5. Приватному акціонерному товариству оптово-роздрібній торгово-

побутовій фірмі "Закарпатмеблі" земельної ділянки площею 0,3100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької. 

 2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Екзотика ЛТД" земельної 

ділянки площею 0,1090 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на пл. Кирила та Мефодія. 

 

3.  Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у постійне користування: 

          - Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Івана Франка 

58-Б" земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Франка, 58 "б". 

 

 4. 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»: 

- Гр. Немешу Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0261) загальною площею 0,3300 га на земельні 

ділянки площами 0,0874 га, 0,1764 га, 0,0661 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача 

(Белінського), 17 з подальшою передачею її в оренду. 

 

 5. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

уточнення конфігурації без зміни площ земельних ділянок: 

 - Департаменту міського господарства земельних ділянок кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0031 площею 1,7717 га та кадастровий номер 

2110100000:48:001:0013 площею 0,3932 га в районі вул. Собранецької та КПП 

(масив 2). 

 



6. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

- Приватному акціонерному товариству "Закарпаттялада" земельної 

ділянки площею 0,7958 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Собранецькій, 160. 

 

7. Надати Департаменту міського господарства згоду на складання 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок: 

- земельної ділянки площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка (ТЦ «Нова лінія») поз. 1; 

- земельної ділянки площею 0,1800 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка ТЦ «Нова лінія») поз. 2; 

- земельної ділянки площею 0,3300 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Собранецькій – об’їзна дорога; 

- земельної ділянки площею 4,0000 га під об’єктом парку- памятки 

садово-паркового  мистецтва місцевого значення «Підзамковий». 

 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


