
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІV_ сесія    VІII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                         Ужгород                                   № 145        

                                

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 у власність: 

1.1. Гр. Кибізова-Геліашвілі Наталії Максимівні земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 48. 

1.2. Гр. Стерчо Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Садовій, 9. 

1.3. Гр. Бартош Оксані Степанівні земельної ділянки площею 0,0597 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кальмана Міксата, 8. 

1.4. Гр. Шумському Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0806 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Стародоманинській, 114. 

1.5. Кость Сергію Іллічу земельної ділянки площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 55. 

 

2. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

2.1. Гр. Мигович Станіславу Михайловичу земельну ділянку загальною 

площею 0,7000 га (кадастровий номер 2110100000:44:001:0098) на земельні 



ділянки площами 0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 

0,1152 га та 0,0976 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Собранецькій, б/н. 

2.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:18:001:0044) площею  

6,0000 га, (кадастровий номер 2110100000:18:001:0104) площею 1,2851 га та 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0133) площею 0,9326 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по                   

вул. Марії Заньковецької з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

2.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0328) площею              

0,3369 га на земельні ділянки площами 0,2385 га, 0,0343 га та 0,0641 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. 8-го Березня з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шаян» власної земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0001) площею 1,0600 га для 

обслуговування приміщень комплексу по вул. Капушанській, 145 «а». 

3.2. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0044) площею 0,0200 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на площі Шандора Петефі. 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Уж-Пілігрим» власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0006) площею                

0,1370 га для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по                                 

вул. Собранецькій, 212. 

 

4. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

4.1. Гр. Нікуліній Валентині Сергіївні земельної ділянки площею 0,0528 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Гвардійській, 58, оскільки відсутнє погодження співвласника 

будинку. 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДЕ» земельної 

ділянки площею 0,9290 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Юрія Гагаріна, 36,  у зв’язку з відсутністю графічних матеріалів. 

4.3. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Айвазовського 

25" земельної ділянки площею 0,2000 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Айвазовського, 25 -  

звернутись після вирішення питання в судовому порядку. 

 

 

 



5. 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 

 


