
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                            Ужгород                                      № 1904 

                                 

 

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 інвентаризації земельних ділянок: 

1.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради              

для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової 

та громадської забудови:   

- площею 0,0750 га поз. 1, площею 0,0800 га поз. 2, площею 0,0150 га  

поз. 3 по пр. Свободи; 

- площею 0,0150 га поз. 1, площею 0,0150 га поз. 2, площею 0,0250 га  

поз. 3, площею 0,0700 га поз. 4, площею 0,0100 га поз. 5 по вул. Капушанській; 

- площею 0,0200 га поз. 1, площею 0,0400 га поз. 2, площею 0,0300 га                 

поз. 3 по вул. Льва Толстого; 

- площею 0,0150 га поз. 1, площею 0,0700 га поз. 2, площею 0,0250 га                 

поз. 3 на пл. Жупанатській та вул. Олександра Довженка; 

- площею 0,0150 га поз. 1, площею 0,0350 га поз. 2, площею 0,0450 га                 

поз. 3, площею 0,0200 га поз. 4, площею 0,0300 га поз. 5, площею 0,0300 га             

поз. 6, площею 0,0200 га поз. 7, площею 0,0100 га поз. 8, площею 0,0300 га             

поз. 9, площею 0,0100 га поз. 10, площею 0,0350 поз. 11, площею 0,0150 га                     

поз. 12 на пл. Корятовича та вул. Олександра Духновича; 

1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради для 

будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови по вул. Олександра Фединця – вул. Золтана Баконія: 

- площею 0,0150 га поз. 1; 



- площею 0,0350 га поз. 2; 

- площею 0,0200 га поз. 3; 

- площею 0,0100 га поз. 4; 

- площею 0,0250 га поз. 5; 

- площею 0,0400 га поз. 6; 

- площею 0,0300 га поз. 7; 

- площею 0,0300 га поз. 8; 

- площею 0,0350 га поз. 9; 

- площею 0,0300 га поз. 10; 

- площею 0,0150 га поз. 11.  

 

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. Юско Михайлу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0754 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Михайла Томчанія, 40. 

2.2. Гр. Гордон Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0728 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Вінничній, 28. 

2.3. Гр. Сидоренко Оксані Михайлівні земельної ділянки площею 0,0103 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Василя Стефаника, 18. 

2.4. Гр. Дорчинець Світлані Валеріївні земельної ділянки площею                   

0,0250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Зореслава, 9/1. 

 

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. Публічному акціонерному товариству «Машинобудівний завод 

«ТИСА» загальною площею 18,1637 га (кадастровий номер 

2110100000:65:001:0063) на земельні ділянки площами 1,4607 га, 1,00 га та 

15,7030 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                        

вул. Сергія Мартина (Паризької Комуни), 4. 

3.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки загальною площею 0,5266 га на земельні ділянки площею 

0,0587 га та 0,4679 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Руській, 13 з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

 

 

 



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: 

4.1. Гр. Миговичу Станіславу Михайловичу орендованої земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,7000 га по                 

вул. Собранецькій. 

4.2. Комунальному некомерційному підприємству «Закарпатській обласній 

клінічній лікарні імені Андрія Новака» земельної ділянки, яка перебуває у 

постійному користуванні, площею 2,9362 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по                                     

вул. Капушанській, 22. 

 

5.  Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у спільну сумісну власність: 

- Гр. Губаль Світлані Володимирівні та гр. Лешко Володимиру 

Володимировичу земельної ділянки площею 0,0250 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Зореслава, 9/2. 

 

6. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «УБД Незламні» земельної 

ділянки площею 0,3400 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Грибоєдова, 20 «в», на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія запроектована 

для розміщення садибної забудови, призначення земельної ділянки не 

відповідає містобудівній документації. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 


