
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                            Ужгород                                  № 127                                         

                                 

 

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: 

- Релігійній організації «Управління Християнської Євангельської Церкви 

Живого Бога України Закарпатської області» земельної ділянки площею 0,0181 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Прикордонній, 27 «а». 

 

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. Дичка Тетяні Вікторівні земельної ділянки площею 0,0165 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Глінки, 37. 

2.2. Гр. Бочкай Катерині Євгенівні земельної ділянки площею 0,0312 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Антоніна Дворжака, 22. 

 

 



3. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

3.1. Гр. Пуравець Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Миколи Бобяка, 

у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

3.2. Гр. Пуравець Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Миколи Бобяка, 

у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

3.3. Гр. Овчаровій Ганні Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Електрозаводській, 49/1 на підставі статті 118 Земельного 

кодексу України. 

3.4. Колективному підприємству «Виробничо-торгове підприємство КООП 

Ужгород Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею ____ га  

для обслуговування будівель та споруд підприємства по вул. Юрія Гагаріна, 36 

на підставі статті 123 Земельного кодексу України. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та  постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


