
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
24 грудня 2019 року                      Ужгород                                          № 1851    

                                 

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: 

1.1. Корпорації з питань садівництва, виноградарства, виноробної та 

консервної промисловості «Закарпатсадвинпром» земельної ділянки площею 

4,4900 га для ведення сільського господарства в мкрн. «Садовий». 

1.2. Корпорації з питань садівництва, виноградарства, виноробної та 

консервної промисловості «Закарпатсадвинпром» земельної ділянки площею 

1,0000 га для ведення сільського господарства в мкрн. «Садовий». 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансбуд - СМП» 

земельної ділянки площею 0,2676 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Проектній, 7. 

1.4. Гр. Таран Маріанні Михайлівні, гр. Колєсніковій Георгіні 

Володимирівні та гр. Кошинській Ользі Володимирівні земельної ділянки 

площею 0,0105 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

вул. Михайла Грушевського, 25. 

 

 



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. Цуняк Наталії Павлівні земельної ділянки площею 0,0617 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 63. 

2.2. Гр. Катаниці Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської. 

2.3. Гр. Голубинській Вірі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0757 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Гвардійській, 24. 

2.4. Гр. Метелик Михайлу Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0756 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, 24. 

2.5. Гр. Левицькій Софії Робертівні земельної ділянки площею                  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 63. 

 

3. 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»: 

3.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,3400 (кадастровий номер 2110100000:43:001:0294) на земельні 

ділянки площами  0,0933 га, 0,0933 га, 0,0933 га та 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Грибоєдова з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною 

площею 0,1230 га на земельні ділянки площами 0,0184 га, 0,0773 га та 0,0273 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 з 

подальшою передачею в оренду. 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною 

площею 0,0185 га на земельні ділянки площами 0,0095 га та 0,0090 га для 

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

подальшою передачею в оренду. 

 

4. 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: 

- Приватному підприємству «НИКІТА» земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі, площею 5,4300 га (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0101) по вул. Університетській, б/н (виключно з метою 

усунення накладки на земельну ділянку гр. Кеслер М.Й.). 



 

  

5. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

5.1. Гр. Палагусинець Марині Андріївні земельної ділянки площею                  

0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Франтішека Тіхого, 13 «В» на підставі 

ст. 79/1 ЗКУ. 

5.2. Гр. Кабаці Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0322 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Собранецькій, 72 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – згідно діючого генерального плану ділянка 

знаходиться в межах багатоквартирної житлової забудови. 

5.3. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Боженка 6" 

земельної ділянки площею 0,0655 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Боженка, 6 на підставі висновку 

департаменту міського господарства – у зв’язку із заборгованістю орендної 

плати за зазначену земельну ділянку. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


