
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXX_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13 грудня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1352                          

          

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. Ходаничу Василю Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Слави, 33. 

1.2. Гр. Федурці Василю Мафтейовичу земельної ділянки площею                       

0,0431 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Гусакському, 9. 

1.3. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки площею                    

0,0496 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Едмунта Егана, 2 «а». 

1.4. Гр. Прокопець Марті Михайлівні земельної ділянки площею                

0,0160 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Горіховій, 9. 

 

2.  Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її в оренду: 

 - Товариству з обмеженою відповідальністю «Автодорремонт» земельної 

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

вул. Другетів, 103. 

  

 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 0,0895 га на земельні ділянки площею 0,0051 га та площею 0,0844 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Високій з подальшою реєстрацією комунальної власності за 

умови винесення земельних ділянок на аукціон. 

 

 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. Відмовити у наданні згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                   

(на місцевості): 

 6.1. Гр. Грабар Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1214 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                     

вул. Фріца Гленца, 4 на підставі висновку управління архітектури та 

містобудування – згідно затвердженого детального плану, зазначена земельна 

ділянка знаходиться в зонах проектної садибної забудови (Ж-1). 

 6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ветеран" земельної 

ділянки площею 0,3500 га під виробничі споруди по вул. Шумній, 2 у зв’язку із 

невідповідністю поданої заяви до адміністративних послуг. 

 6.3. Колективному підприємству «Виробничо-торгове підприємство 

КООП Ужгород Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею 

0,9252 га під торговою базою по вул. Юрія Гагаріна, 36 у зв’язку із 

невідповідністю фактичної площі, зазначеної у зверненні земельної ділянки до 

акту на постійне користування земельною ділянкою. 

6.4.  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 висновку управління правового забезпечення - припиненням 

юридичної особи заявника. 

6.5. Гр. Миговичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0316 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Ботанічному, 3 у зв’язку із  

відсутністю документів на нерухоме майно. 

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

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

розглянуто інше клопотання заявника щодо поновлення договору оренди 

зазначеної земельної ділянки. 

6.7. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,3400 га на земельні ділянки площею 0,0700 га, площею 0,0700 га, 

площею 0,0700 га, площею 0,0700 га та площею 0,0600 га для будівництва та 



обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                                           

вул. Олександра Грибоєдова, 20 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності у зв’язку із відсутністю доцільності поділу земельної ділянки. 

 Департаменту міського господарства передати земельну ділянку у 

користування закладам міської медицини. 

 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


