
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 

_________________                              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 метою 

уточнення конфігурації без зміни площ земельних ділянок: 

1.1. Гр. Фаркаш Сергію Володимировичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:29:001:0005) площею 0,2063 га для іншої 

комерційної діяльності по вул. Собранецькій, 90. 

1.2. Житлово-будівельному кооперативу «Озерний край» власної земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:002:0131) площею 0,7099 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                

вул. Єньківській. 

1.3. Гр. Грицан Володимиру Михайловичу орендованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0070) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Братів Тобілевичів, 13. 

 

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

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи 

Пржевальського, 7. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будінвест-Груп» 

земельної ділянки площею 2,1542 га під придбаними будівлями і спорудами 

виробничої бази та для їх обслуговування по вул. Успенській, 11. 



2.3. Гр. Плоскіна Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0058 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 58. 

 

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: 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Дукат-Ужгород» земельної 

ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу 

по Слов’янській набережній (відповідно Постанови Вищого господарського 

суду України від 26.04.2017 у справі № 907/235/16) 

 

4. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у власність: 

- Гр. Дудку Петру Іллічу земельної ділянки площею 0,0595 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Василя Стефаника. 

 

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 Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0530) площею                    

0,1549 га та земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0451) 

площею 0,0232 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Тиводара Легоцького, 9 «а» з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

5.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:26:001:0274) площею            

0,3617 га, (кадастровий номер 2110100000:26:001:0275) площею 0,1944 га, 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0247) площею 9,9060 га та (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0210) площею 0,4400 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул. Івана Франка, 1 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

  


