
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  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. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Гр. Бондаренко Вероні Петрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0260) площею 0,0550 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
пров. Весняному, 9 та передати її у власність. 

1.4. 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. 

1.5. Гр. Вайнагій Валентині Данилівні, гр. Лабі Юліанні Юріївні 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0266) площею            
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0,0859 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Транспортній, 20 «а» та передати її в 
спільну сумісну власність. 

1.6. 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. 

1.7. Гр. Бондаренку Олександру Юрійовичу земельних ділянок 
(кадастровий номер 2110100000:30:001:0138) площею 0,0285 га та (кадастровий 
номер 2110100000:30:001:0139) площею 0,0084 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Сливки Володимира, 28 та передати їх у власність. 

1.8. Гр. Бондаренку Олександру Юрійовичу земельних ділянок 
(кадастровий номер 2110100000:30:001:0137) площею 0,0300 га та (кадастровий 
номер 2110100000:30:001:0136) площею 0,0088 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Чепура Д.В., 10 та передати їх у власність. 

1.9. 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. 

1.10. 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. 

1.11. Гр. Шукаль Павлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:46:001:0265) площею 0,0406 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         
вул. Сосновій, 18 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Касарді Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0274) площею 0,0585 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Міксата, 33 та передати її у власність. 

1.13. Гр. 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 _________ 2018 року. 

1.14. Гр. Куль Віталію Яновичу 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. 

1.15. Гр. Гісем Едіті Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:16:001:0241) площею 0,0619 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 2 «к» та  
передати її у власність. 
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1.16. 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. 

1.17. Гр. Попович Людмилі Юріївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:001:0028) площею 0,0661 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 25 «а»  та передати її в 
оренду строком на 3 роки до _________ 2018 року. 

1.18. Гр. Штайнкуглер Єлизаветі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:21:001:0476) площею 0,0550 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Годинки, 9 та передати її у власність. 

1.19. Фізичній особі-підприємцю Баторик Ганні Михайлівні земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0276) площею 0,0070 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Мукачівській, 9/1 та 
передати її в оренду строком на 3 роки до _________ 2018 року. 

1.20. Гр. Придку Олексію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:46:001:0269) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Пряшівській, 18 та передати її у власність. 

1.21. Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0204)            
площею 2,9362 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул. Перемоги, 22 та передати її в 
постійне користування. 

1.22. Обласному клінічному центру нейрохірургії та неврології земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0203) площею 0,2908 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 
соціальної допомоги по вул. Перемоги, 22 та передати її в постійне 
користування. 

1.23. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:06:001:0113) площею 0,0042 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по набережній Незалежності, 4 «а» та  
передати її в оренду строком на 3 роки до _________ 2018 року. 

1.24. Гр. Химинець Лідії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:59:001:0360) площею 0,0214 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Ужанській, 36 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Білак Ганні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0356) площею 0,0249 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 9 та 
передати її у власність. 
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1.26. 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. 

1.27. 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. 

1.28. 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. 

1.29. Гр. Зозуличу Володимиру Васильовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:20:001:0275) площею 0,0056 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 33 «в» та  
передати її в оренду строком на 3 роки до _________ 2018 року. 

1.30. Гр. Улановій Катерині Романівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:17:001:0281) площею 0,0837 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Володимирській, 35 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Лазуру Богдану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:15:001:0044) площею 0,0062 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила і Мефодія, 2 (приміщення 7) та  
передати її в оренду строком на 3 роки до _________ 2018 року. 

1.32. 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. 

1.33. 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 та  передати її в постійне користування. 

1.34. Гр. Верба Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0283) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Стародоманинській, 32 та передати її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


