
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 квітня 2019 року                      Ужгород                                 № 1515                             

 

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, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, 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. Папп Катерині Юріївні земельної ділянки площею 0,0304 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 128-ї Бригади (вул. Єрмака), 33. 

 1.2. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні земельної ділянки площею 0,0489 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Українській, 52. 

 1.3. Гр. Копрушак Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею                       

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 52. 

1.4. Гр. Славич Марії Яношівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Північній, 16. 

1.5. Гр. Штефан Наталії Петрівні земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Північній, 16. 

1.6. Гр. Штефан Сергію Юлійовичу земельної ділянки площею                       

0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Північній, 16. 

1.7. Гр. Левицькій Оксані Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Університетській, б/н. 

1.8. Гр. Берченку Петру Сергійовичу земельної ділянки площею                     

0,0250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гарайди, 10/1. 



1.9. Гр. Ігнац Івану Вікентійовичу земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва індивідуальних гаражів ОГК «Сторожницький», поз. 23 по                      

вул. В’ячеслава Чорновола, 5. 

 

2. 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. Каганець Наталії Василівні та гр. Клюса Василю Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0583 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Андрія Палая  

(вул. Тельмана), 69 з подальшою передачею її у спільну часткову власність в 

рівних долях по ½ кожному. 

 

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: 

 - Гр. Малеш Андрію Іллейшевичу земельних ділянок площею 0,4372 га та 

площею 0,5157 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Перемоги, 150. 

 

 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 земельних ділянок площею                        

0,3151 га та площею 0,5000 га для іншої громадської забудови по                               

вул. Загорській з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 4.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок площами 0,1056 га та 0,1237 га та 0,0707 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Загорській, 51 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): 

- Приватному акціонерному товариству «Ужгородський завод 

«Електродвигун» земельної ділянки площею 16,6300 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Олександра 

Блистіва (вул. Краснодонців), 1, відповідно ст. 79/1 Земельного кодексу 

України. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

   


