
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 
10 вересня 2020 року                      Ужгород                                  № 2108 

 

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. Фірмі «Карпати-Укр» орендованої земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0115) площею 0,2000 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Котляревського. 

1.2. Гр. Синишин Поліні Никифорівні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:002:0132) площею 0,1777 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Марії Заньковецької, 2.  

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Коралфенікс» власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0208) площею                

0,0310 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на площі Кирила 

і Мефодія, б/н. 

1.4. Приватному акціонерному товариству «Фірма «Нафтогазбуд» 

земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні площею 2,5000 га 

для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Урожайній, 28-а.  

 

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. Купар Андрію Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0281 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 79. 

2.2. Гр. Колосову Андрію Едуардовичу земельної ділянки площею              

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла 

Грушевського. 

 

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: 

- Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Оберіг -

Ужгород" земельної ділянки площею 0,0613 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Олександра 

Можайського, 9 А. 

 

4. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

- Гр. Попович Тібору Георгійовичу  земельної ділянки площею 0,0542 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Зеленій, 3 на підставі статті 79/1 Земельного кодексу України. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


