
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня 2021 року                      Ужгород                                      № 408 

 

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 у власність: 

1.1. Гр. Левіта Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0997 га  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Василя Стефаника, поз. 183. 

1.2. Гр. Попельському Сергію Миколайовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки площею 0,0995 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Айвовій, 14. 

1.3. Гр. Криванчик Ростиславу Михайловичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки площею 0,0844 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Ірини 

Невицької. 

 

2. 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: 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Автогаз» орендованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0500) площею               

0,2637 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Олександра Радищева, 1 «а». 

 



3. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (згідно із статтями 25, 56 

Закону України «Про землеустрій»: 

- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:11:001:0260) площею       

0,0809 га, (кадастровий номер 2110100000:11:001:0261) площею 0,0613 га та 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0262) площею 0,0078 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. Франтішека Тіхого, 11 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

4. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в постійне користування: 

- Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЖК Едельвейс- 

Рилєєва» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0605) 

площею 0,9000 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Кіндрата Рилєєва, 4. 

 

5. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

5.1. Гр. Юращук Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0735) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

5.2. Гр. Волощук Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0734) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Гвардійської на підставі діючого мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

5.3. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0733) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

5.4. Гр. Копусяк Василю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0731) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

5.5. Гр. Волощук М.М. земельної ділянки площею 0,0650 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Гвардійської на підставі діючого мораторію на виділення 

вільних земельних ділянок. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та  постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


