
 

 

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: 

- Гр. Ходаничу Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Слави, 33. 

 

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 «Автодорремонт» 

земельної ділянки площею 0,0347 га для обслуговування гаражу-складу по                 

вул. Другетів, 103. 

 2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будінвест-Груп» 

земельної ділянки площею 2,1542 га під придбаними будівлями і спорудами 

виробничої бази та для їх обслуговування по вул. Успенській, 11. 

 2.3. Гр. Грабар Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1214 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                     

вул. Фріца Гленца, 4. 

 2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ветеран" земельної 

ділянки площею 0,3500 га під виробничі споруди по вул. Шумній, 2. 

 

 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 загальною 

площею 18,1637 га на земельні ділянки площею 1,4440 га, площею 16,5985 га та 

площею 0,1212 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 



іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької комуни), 4 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

  4. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

 - Колективному підприємству «Виробничо-торгове підприємство КООП 

Ужгород Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею 0,9252 га 

під торговою базою по вул. Юрія Гагаріна, 36. 

  

5.  Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у постійне користування: 

 - Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку          

«ПАРКОВИЙ. 2018» земельної ділянки площею 0,2386 га  для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 

39 (поз. 223), № 41 (поз. 220). 

 

6. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту (згідно з ст. 55/1 Закону України «Про 

землеустрій»: 

 - 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. 

 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


