
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                            Ужгород                                      № 1992 

                     

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 метою 

уточнення конфігурації без зміни площ земельних ділянок: 

1.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0263) площею              

0,0587 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування по вул. Федора Потушняка (Благоєва), 3 «а». 

1.2. Гр. Булеці Магдалині Олександрівні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:003:0027) площею 0,0055 га для 

обслуговування магазину по вул. Українській, 54 «б». 

1.3. Гр. Лупич Василині Василівні власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0189) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Великокам'яній, 6/1. 

1.4. Гр. Коломійцевій Вікторії Ігорівні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:40:001:0008) площею 0,2000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Янтарній, 4 «а». 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-Інвестиційна 

компанія «МІТЕКО» власної земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0446) площею 2,6136 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, б/н. 



 

2. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгове 

підприємство «Норд-сервіс» земельної ділянки площею 0,2310 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 41. 

2.2. Приватному акціонерному товариству «Закарпатська автобаза» 

земельної ділянки площею 1,4799 га для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд іншого наземного транспорту по вул. Миколи Огарьова, 4. 

2.3. Акціонерному товариству «КРИСТАЛБАНК» земельної ділянки 

площею 1,8766 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Миколи Огарьова, 15. 

2.4. Фізичній особі - підприємцю Трофимлюк Дмитру Олеговичу земельної 

ділянки площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(обслуговування автомийки) по вул. Собранецькій, 147 «е». 

 

3. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у постійне користування: 

3.1. Закарпатському обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному 

підприємству протипожежних робіт добровільного пожежного товариства 

України земельної ділянки площею 0,3300 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств по вул. Івана Панькевича, 39. 

3.2. Підприємству споживчої кооперації «Ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки» земельної ділянки площею 0,7060 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273. 

 

4. Про надання згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту. 

- Гр. Поповичу Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0068 га для проїзду, прокладання комунікацій по вул. Гранітній, 8 «а». 

 

5. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у власність: 

5.1. Гр. Дащенко Оксані Володимирівні земельної ділянки площею            

0,0429 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Малокам’яній, 2 «в». 



5.2. Гр. Кіра Тетяні Юріївні земельної ділянки площею 0,0468 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олекси Борканюка, 13. 

5.3. Гр. Станко Василю Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,0438 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Швабській, 34/1/2. 

 

6. 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»: 

- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0506) загальною 

площею 0,1023 на земельні ділянки площами 0,0993 га та 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мкрн. Червениця, мас. 2, поз. 9 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

 

7. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

7.1. Гр. Крайняй Оксані Вячеславівні земельної ділянки площею                  

0,0250 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Оноківській, у зв’язку із діючим мораторієм на виділення вільних 

земельних ділянок. 

7.2. Гр. Гліба Василині Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній, 10 - відповідно до статті 89 Земельного кодексу України. 

7.3. Гр. Чірібан Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній, 10 - відповідно до статті 89 Земельного кодексу України. 

7.4. Гр. Сарка Олександру Йосиповичу та гр. Балог Софії Тарасівні 

земельної ділянки площею 0,0454 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                           

вул. Володимирській, 12,  кв. 1, кв. 2 відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури – кожну квартиру (за можливості) слід  в 

установленому порядку вивести в окреме будинковолодіння, після чого 

оформити землю. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


