
 

 

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. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння обороні 

України земельної ділянки площею 1,0300 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а». 

 1.2. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння обороні 

України земельної ділянки площею 0,8800 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а». 

1.3. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння обороні 

України земельної ділянки площею 0,4900 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а». 

1.4. Дочірньому підприємству Ужгородський туристсько-оздоровчий 

комплекс «Світанок» приватного Закарпатського обласного акціонерного 

товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист» земельної ділянки 

площею 1,5150 га під будівлями по вул. Кошицькій, 30. 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ветеран» земельної 

ділянки площею 0,3500 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Шумній, 2. 

 

 

 

 



 

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. Жуйко Сергію Володимировичу земельної ділянки площею                       

0,0196 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Андрія Бачинського, 20. 

2.2. Гр. Ромашкіній Лілії Євгенівні земельної ділянки площею                       

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Героїв, б/н. 

2.3. Гр. Хрипак Марії Франтішківні земельної ділянки площею 0,0715 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Івана Фогарашія, б/н. 

2.4.  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. 

 2.5.  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. 

  

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. Кіщак Марії Петрівні власної земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Залізничній, 5.  

3.2. Гр. Шпонтаку Шімону Івановичу власної земельної ділянки площею 

0,0250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Гарайди, 10. 

3.3. Приватному підприємству «АВС-Сервіс» орендованої земельної 

ділянки площею 1,1649 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Богомольця, 39. 

3.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «С.В.-Плюс» власних 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:22:001:0121) площею         

0,4505 га та (кадастровий номер 2110100000:22:001:0122) площею 0,2095 га  

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тиводара 

Легоцького, 78,33. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту (згідно ст. 55/1 Закону України «Про 

землеустрій»: 

Гр. Грегор Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0295 га для 

забезпечення проходу і проїзду до власного кафе по вул. Марії                   

Заньковецької, 66 «а» (з подальшим укладанням платного договору сервітуту). 

 

 5. 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»: 

5.1.  Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,2451 га на земельні ділянки площами 0,0729 га та 0,1722 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 16 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

5.2. Фізичній особі-підприємцю Ломага Олександру Степановичу 

земельної ділянки загальною площею 0,0270 га на земельні ділянки площами 

0,0141 га та 0,0129 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури по вул. Олександра Фединця, 52 «а» з подальшою передачею її 

в оренду. 

5.3. Ужгородському районному відокремленому підрозділу громадської 

організації «Товариство сприяння оборони України» земельної ділянки 

загальною площею 0,8259 га на земельні ділянки площею 0,7145 га та площею 

0,1114 га для будівництва та обслуговування закладів освіти по                                  

вул. Собранецькій, 147 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

5.4. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 18,1637 га на земельні ділянки площею 1,4440 га, площею 16,5985 га та 

площею 0,1212 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької комуни), 4 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

6. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель (згідно з ст. 57 Закону України «Про 

землеустрій»: 

- Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0365) площею 0,2449 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 145 «в». 

 

 

 

 

 



7. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у спільну часткову власність: 

-  Гр. Лешак Віталію Івановичу, гр. Лазарь Юрію Михайловичу та                      

гр. Мельничук Софії Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0227 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Степана Добоша (вул. Пархоменка), 8 в рівних долях по 1/3  

кожному. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


