
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 травня 2021 року                          Ужгород                                      № 196 

 

 

Про надання 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. Прокопову Ігорю Владиславовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в мкрн. Стефаника,                   

поз. 96. 

1.2. Гр. Матічину Іллі Юрійовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки площею 0,0998 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в мкрн. Стефаника, поз. 144. 

1.3. Гр. Поповичу Петру Петровичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, поз. 41. 

1.4. Гр. Швець Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки площею 0,0998 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, 9. 

1.5. Гр. Турак Івану Васильовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки площею 0,0995 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, 5. 

 



1.6. Гр. Солкуп Валерію Васильовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки площею 0,0993 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, 7. 

1.7. Гр. Йордан Любомиру Вячеславовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, 3. 

1.8. Гр. Бесага Петру Петровичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, поз. 43. 

1.9. Гр. Поляк Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, поз. 39. 

1.10. Гр. Назаренко Богдану Олександровичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки площею 0,0996 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, 31. 

1.11. Гр. Кислинській Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Карела Чапека, 13. 

 

2. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 

- Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України 

земельної ділянки площею 0,0830 га під адмінбудівлею по набережній 

Незалежності, 11. 

 

3. 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»: 

3.1. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Венеліна 

Гуци" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0303) площею 

0,6088 га на  земельні ділянки площами 0,1769 га, 0,1808 га, 0,2134 га та               

0,0378 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Венеліна Гуци, 2,4,10 з подальшою передачею їх в постійне 

користування. 

3.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0179) площею                        

0,3500 га на земельні ділянки площами 0,1450 га, 0,1450 га та 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

мікрорайоні «Боздош» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

3.3. Комунальному підприємству «Ужгородщина» земельну ділянку 

загальною площею 1,5980 га (кадастровий номер 2110100000:14:001:0062) на 

земельні ділянки площами 0,2462 га, 0,5053 га, 0,5829 га та 0,2636 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

по вул. Станційній, 56. 

 



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. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН+» власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0127) площею              

0,1800 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи 

Бобяка, поз.1. 

4.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Газда - 2015» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0264) площею                

0,6048 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по просп. Свободи, 2 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


