
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 

_________________                              Ужгород                                                                        

  

 

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 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. 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». 

1.3. 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». 

1.4. 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». 

 

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. 

 

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. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


