
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                   
Про затвердження 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 
юридичним та фізичним особам: 

1.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Педагог» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:002:0131) площею            
0,3595 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Загорській, 28 «а» та передати її у власність. 

1.2. Гр. Пастеляк Вірі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:29:001:0256) площею 0,0592 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вірменській, 14 та 
передати її у власність. 

1.3. Гр. Бедзір Зінаїді Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:08:001:0067) площею 0,0780 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Добрянського, 5 «а» та передати її у власність. 

1.4. Попович Інні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:54:001:0034) площею 0,3176 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул. Щедріна, 146 та передати її в 
оренду строком на 3 роки до _________ 2019 року. 

1.5. Гр. Середич Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:41:001:0470) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 131 «а» та 
передати її у власність. 
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1.6. Гр. Тирпак Магді Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0190) площею 0,0151 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 114 та  
передати її у власність. 

1.7. Гр. Кость Володимиру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:51:001:0707) площею 0,0695 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Рилеєва, 4 та  передати її у власність.  

1.8. Гр. Беняк Ілоні Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:60:001:0185) площею 0,0072 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 2 та 
передати її у власність.  

1.9. Об’єднанню співвласників 6-и квартирного будинку по             
вул. Д. Климпуша земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:24:002:0224) площею 0,0640 га для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Д. Климпуша, 6 та передати її у 
власність. 

1.10. Гр. Мондок Агнесі Іванівні, гр. Мондок Стефану Івановичу 
земельної ділянки площею 0,0463 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 22 з 
подальшою передачею її у спільну часткову власність. 

1.11. Гр. Глебі Тетяні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:05:001:0061) площею 0,0310 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на            
пл. Жупанатській, 6 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Блазі Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0229) площею 0,0565 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Стародоманинській та передати її у власність. 

1.13. Ужгородському коледжу культури і мистецтв вищий навчальний 
заклад комунальної форми власності земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0259) площею 1,0697 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти по вул. Минайській, 38/80 та передати її в постійне 
користування. 

1.14. Гр. Грачевій Ірині Іванівні земельної ділянки  загальною площею 
0,1000 га (кадастровий номер 2110100000:61:001:0331 земельної ділянки 
площею 0,0719 га); (кадастровий номер 2110100000:61:001:0332 земельної 
ділянки площею 0,0281 га) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 119 та передати її у 
власність. 

1.15. Гр. Маргіті Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0210) площею 0,0241 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Закарпатській, 14 та передати її у власність.  
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1.16. Гр. Горват Андрію Робертовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:60:001:0184) площею 0,0267 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Донській, 38 та  передати її у власність. 

1.17. Гр. Андял Єлизаветі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0367) площею 0,0243 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 65 
та  передати її у власність. 

1.18. Обслуговуючому кооперативу «Аморіно-8» земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:24:002:0357) площею 0,1200 га для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по             
вул. Возз’єднання, 43 мкрн. Боздош та передати її у власність. 

1.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «СТЕМВ-ГРУП» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0126)            
площею 0,2600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(обслуговування автомобільної газонаповнювальної станції) по             
вул. 8-Березня, 52 та  передати її в оренду строком на 5 роки до ____ 2021 року. 

1.20. Гр. Волощук Миколі Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:54:001:1720) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Кашшая, 30 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Цибульському Роману Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:54:001:1681) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Загорській, 127 «а» та передати її у власність. 

1.22. Гр. Цибульському Володимиру Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:54:001:1682) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Загорській, 127 «а» та передати її у власність. 

1.23. Гр. Сухар Емеріху Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:003:0050) площею 0,0198 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Черешневій, 60 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Шлепецькому Віктору Вікентійовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:63:001:0308) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Слави, 40 та передати її у власність.   

1.25. Гр. Товтін Елеонорі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0368) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Лобачевського, 30 та передати її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


