
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХLI сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 14 листопада 2019 року                       Ужгород                                          № 1770      

                                             

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: 

1.1. Гр. Федак Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0678 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 16. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Управління механізації 

будівництва» земельної ділянки площею 2,4545 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи                     

Огарьова, 6/8. 

1.3. Гр. Цоклан Оксані Павлівні земельної ділянки площею 0,0984 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

по вул. Михайла Грушевського, 72 «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. Новікову Валерію Івановичу земельної ділянки площею 0,0020 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30,              

гараж 95. 



2.2. Гр. Ціник Івану Івановичу земельної ділянки площею                           

0,0149 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Глінки, 24. 

2.3. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею                   

0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій. 

2.4. Гр. Качмар Миколі Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Буковинській, 26. 

2.5. Гр. Шпільман Богдану Сергійовичу земельної ділянки площею                   

0,0536 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Івана Шишкіна, 83. 

2.6. Гр. Стефанцовій Людмилі Павлівні земельної ділянки площею                           

0,0185 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Горіховій, 10. 

2.7. Гр. Пупені Василю Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Шота Руставелі, 15. 

 

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: 

- Українській Православній церкві Свято-Покровської церкви                               

м. Ужгород земельної ділянки площею 0,1900 га для благоустрою та 

обслуговування території храму на Православній набережній, 23. 
  

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. Гр. Ткачик Роману Михайловичу, гр. Ткачик Михайлу Дмитровичу  

власної земельної ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі, площею 

0,0066 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Корзо, 13. 

4.2. Гр. Гозда Ользі Михайлівні  власної земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі, площею 0,4221 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Юрія Гойди. 

4.3. Гр. Гозда Ользі Михайлівні  орендованої земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі, площею 1,2310 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара 

Легоцького, 80. 

4.4. Гр. Гозда Ользі Михайлівні  орендованої земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі, площею 0,1759 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Юрія Гойди, б/н. 
 



5. 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»: 

- Дочірньому підприємству Ужгородський туристсько-оздоровчий 

комплекс «Світанок» приватного Закарпатського обласного акціонерного 

товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист»  земельної ділянки 

загальною площею 0,7650 на земельні ділянки площами  0,1890 га та 0,5760 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по        

вул. Кошицькій, 30 з подальшою передачею в оренду. 

 

6. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

6.1. Закарпатському обласному центру з гідрометеорології земельної 

ділянки площею 1,2300 га для розміщення та постійної діяльності органів і 

підрозділів ДСНС по вул. Собранецькій, 145 «б» на підставі статті 122 

Земельного кодексу України. 

6.2.  Гр. Данацко Сергію Степановичу, гр. Данацко Іштвану Мигалевичу та         

гр. Данацко Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0404 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколи Лисенка, 41 «в», оскільки земельна ділянка знаходиться 

за межами міста. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


