
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _І_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                      № 33                         

  

 

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: 

- Гр. Казаку Євгенії Іванівні земельної ділянки площею 1,1788 га для 

обслуговування аптечного складу по вул. Івана Фогорашія, 17. 

 

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. Гливка Еммі Юріївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколи Лисенка, 6. 

2.2. Гр. Єрка Юлії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0347 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя Стефаника, 2, кв. 1. 

2.3. Гр. Пилявській Ользі Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іванківській, 11. 

2.4. Гр. Гливка Михайлу Павловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Миколи Лисенка, 6. 



2.5. Гр. Мудріян Михайлу Федоровичу земельної ділянки площею                 

0,0383 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 158. 

 

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: 

- Комунальному підприємству «Комунальне шляхово-експлуатаційне 

підприємство» Ужгородської міської ради земельної ділянки площею 1,1491 га 

під будівлями та спорудами, та для їх обслуговування по вул. Проектній, 4 «а». 

 

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. Підприємству з іноземними інвестиціями «АМІК УКРАЇНА» власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0014) площею                  

0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в районі об’їзної 

дороги. 

4.2. Гр. Малець Надії Володимирівні орендованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0441) площею 0,0634 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії                    

Заньковецької, 10. 

4.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0142) площею 0,0050 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Михайла Лучкая, 14. 

 

5. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

5.1. Гр. Козубенку Ігорю Миколайовичу земельної ділянки площею               

0,0574 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 12/3                   

на підставі статті 118 Земельного кодексу України. 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТУЯ» земельної ділянки 

площею 0,1100 га під виробничими спорудами по вул. Приладобудівників, 3            

на підставі статті 92 Земельного кодексу України.                     

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


