
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 липня 2018 року                 м. Ужгород                                 №1156                           

          

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, 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. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки загальною 

площею 0,0312 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Північній, 23. 

1.2. Гр. Феєр Олександру Вікторовичу земельної ділянки площею                     

0,0084 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грибоєдова, поз. 2. 

1.3. Гр. Чакій Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0361 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Андрія Бачинського, 47 «а». 

1.4. Гр. Мага Інні Іванівні земельної ділянки загальною площею 0,0910 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Перемоги, 56. 

 

2.  Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у спільну сумісну власність: 

- Гр. Савельєвій Ользі Григорівні та гр. Савелєву Володимиру Юрійовичу 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                 

вул. Собранецькій, 121. 

  



 3. 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»: 

          -  Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:0041) загальною площею 3,43 га на земельні ділянки 

площами 2,4437 га, 0,0955 га, 0,0955 га, 0,0955 га, 0,0955 га, 0,6043 по                

вул. Загорській з подальшою реєстрацією права комунальної власності. 

  

 4. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

уточнення меж і координат земельної ділянки, яка перебуває у приватній 

власності: 

4.1. Гр. Бойку Сергію Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:003:0079) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Верховинської, поз. 31. 

4.2. Гр. Васютик Марині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:003:0126)  площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. 

Верховинської, поз. 30. 

4.3. Гр. Марині Лесі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:003:0073)  площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                        

вул. Верховинської, поз. 29. 

 

5. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 - Закарпатському обласному відділенню (філія) комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України земельної ділянки 

площею 0,0051 га   для обслуговування трансформаторної (для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії) по вул. Марії Заньковецької, 5 на 

підставі зауважень управління правового забезпечення (припинення юридичної 

особи). 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


