
 

 

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. Миговичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею          

0,0316 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Ботанічному, 3. 

1.2. Гр. Лукан Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Єньківській. 

 1.3. Гр. Сушкет Василю Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській. 

 1.4. Гр. Басараб Вікторії Михайлівні земельної ділянки площею                       

0,0288 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лікарняній, 3. 

 

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 «Енджел Кепітал» земельної 

ділянки площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Климента Тімірязєва, 15 «е». 

 

3. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

 - Товариству з обмеженою відповідальністю «Дукат-Ужгород» земельної 

ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивного комплексу по 

Слов’янській набережній. 

 



4. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою передачею її у постійне користування: 

 4.1. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння обороні 

України земельної ділянки площею 0,8800 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а». 

4.2. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння обороні 

України земельної ділянки площею 1,0300 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а». 

 4.3. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння обороні 

України земельної ділянки площею 0,4900 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а». 

 4.4. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння обороні 

України земельної ділянки площею 0,0030 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а». 

 

5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

подальшою реєстрацією права власності (відповідно до п.1 Перехідних 

положень Земельного кодексу України):  

 - Гр. Сушальському Андрію Григоровичу, як спадкоємцю Лошак Меланії 

Юріївни, (на підставі рішення XVIII сесії III скликання від 29 грудня 1999 року) 

земельної ділянки площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тернопільській, 1.  

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


