
 

 

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. Гр. Мондик Мирославі Іванівні, гр. Анциферовій Мирославі Іванівні 

земельної ділянки загальною площею 0,0581 га (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0273 площею 0,0338 га, кадастровий номер 

2110100000:27:001:0272 площею 0,0243 га)  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Я. Гуса, 35 та  

передати її у спільну сумісну власність. 

1.2. 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 5 років до _______ 2021 року. 

1.3. Гр. Спіров Олегу Вячеславовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0342) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Стефаника, 60 та передати її у власність. 

1.4. 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.  

1.5. Гр. Гісем Едіті Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0241) площею 0,0619 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 2 «к» 

та  передати її у власність. 

1.6. 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. 

1.7. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0374 площею 0,0489 га), гр. Копрушак Віктору Вікторовичу 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0373 площею 0,0948 га) орендованої 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 52 та передати їх в оренду 

строком на 5 років до _______ 2021 року. 

/Визнати таким, що втратив чинність договір оренди землі № 1802 від 

24.03.15/. 

1.8. 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. 

1.9. Гр. Скиба Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0286) площею 0,0163 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Мукачівській, 32 «а» та передати її у власність. 

1.10. Гр. Вересюк Ірині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0277) площею 0,0314 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд                                            

на пл. Ш.Петефі, 19 «а» та передати її у власність. 

1.11. Гр. Салай Отто Оскаровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0150) площею 0,0953 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Гагаріна, 104 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Горват Андрію Карловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0375) площею 0,0250 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Богатирській, 8 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0149) площею 0,0974 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Гагаріна, 104 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Григор’євій Ользі земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0287) площею 0,0456 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Руській, 45 та 

передати її у власність. 

1.15. Гр. Івашку Петру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0231) площею 0,0276 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. І. Франка, 18 та передати її у власність. 
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2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту (згідно ст. 55/1 Закону України «Про землеустрій»: 

 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Магістраль ЛТД» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0065) площею 0,0302 га для 

проїзду на транспортному засобі по наявному шляху по вул. Підградська-

Добрянського-Фединця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


