
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
_________________                      м. Ужгород                                                                        

  

Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, 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. Капцош Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0433 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Івана Лобачевського, 10. 

1.2. Гр. Баник Оксані Флорівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, 132. 

 

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. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 

0,0430 га для будівництва торгово-офісного центру по вул. Сріблястій. 

2.2. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 

0,0360 га для будівництва торгово-офісного центру по вул. Сріблястій. 

2.3. Товариству з додатковою відповідальністю «Ужгородський 

механічний завод» земельної ділянки площею 15,8600 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Юрія Гагаріна, 30. 

2.4. Гр. Пайді Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,7500 га для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку по Слов’янській 

набережній, 39. 

 

 



3.  Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в постійне користування: 

3.1. Закарпатському обласному центру зайнятості земельної ділянки 

площею 0,2400 га під будівлею (для будівництва та обслуговування будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування)                                                 

по вул. Транспортній, 17. 

 

 4. 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»: 

-  Приватному підприємству «КАДВА» земельної ділянки загальною 

площею 0,0510 га на земельні ділянки площею 0,0390 га та площею 0,0120 га 

для комерційного призначення по вул. Михайла Грушевського, 68 «а» з 

подальшою передачею їх в оренду. 

  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


