
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХIХ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 5 вересня 2019 року                     Ужгород                            № 1691                                      

                                

 

Про надання та відмову у наданні 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. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайд вотер ворлд» земельної ділянки площею 0,1980 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

по вул. Генерала Свободи, 9 «б». 

 

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. Шевчук Сергію  Миколайовичу земельної ділянки площею                

0,0647 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій, 63. 

2.2. Гр. Янчик Олександру Володимировичу, як учаснику бойових дій в  

АТО земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, б/н. 

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

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, б/н. 



 

2.4. Гр. Ганич Лілії Іванівні земельної ділянки площею 0,0200 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Зореслава (вул. Локоти), 11/2. 

2.5. Гр. Оренчай Яношу Івановичу земельної ділянки площею 0,0199 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Українській, 34. 

2.6. Гр. Ромашкіній Лілії Євгенівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Героїв, 12/3. 
  

3. 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: 

3.1. Гр. Ковач Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0910 га 

для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по 

Слов’янській набережній, 13. 

3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку         

«Заньковецька 13»  земельної ділянки площею 0,3006 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Марії 

Заньковецької, 13. 

3.3. Гр. Шутак Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іванківській, б/н. 

3.4. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки площею 0,0320 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Возз’єднання 

(Слов’янська набережна), 5. 
 

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»: 

4.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки  загальною 

площею 0,4261 га на земельні ділянки площами 0,0330 га та 0,3931 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Проектній, 3 «а» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

4.2.  Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 2,4437 на земельні ділянки площами 1,6000 га та 0,8437 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Загорській, б/н з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

 



5. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

5.1. Гр. Юречко Анжелі земельної ділянки площею 0,0073 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Жемайте, 11а/2 у зв’язку із невідповідністю документів на 

нерухоме майно згідно поданої заяви. 

5.2. 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 у зв’язку із скаргами та подальшим 

проведенням благоустрою території. 

5.3. 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 у зв’язку із скаргами та подальшим 

проведенням благоустрою території. 

  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


