
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 

(3-є пленарне засідання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29 листопада 2016 року                 м. Ужгород                                             № 480                            

          

 

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 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

 

1.1. Гр. Федорішко Златі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0322) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Доманинській, 285 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Костюх Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0248) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Стародоманинській, 93 та передати її у власність. 

1.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку      

«Доманинці- 1» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:002:0350) 

площею 0,3187 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Доманинській, 336 та передати її в постійне 

користування. 

1.4. Гр. Мацко Кароліні Станіславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0151) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Гагаріна, 183 та передати її у власність. 
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1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. Гр. Сирохману Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0381) площею 0,0178 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Будителів, 13/2 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Белякову Юрію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0157) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Василя Комендаря (вул. Джамбула), поз. 1 та 

передати її у власність. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Струг» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0002) площею 0,3497 га для 

іншої комерційної діяльності (обслуговування автостоянки) по вул. Богомольця 

та передати її в оренду строком на 5 років до 29 листопада 2021 року. 

1.10. Гр. Купець Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0454) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Володимирській, б/н та передати її у власність. 

1.11. Гр.гр. Карольї Тамілі Андріївні, Карольї Тамілі Аттилівні, Карольї 

Емеші Атіллівні, Карольї Чабі Атілловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:05:001:0082) площею 0,0093 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на                

пл. Корятовича, 27/8 та передати її у спільну сумісну власність. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю спільне підприємство 

«Каслекс»  земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0041 

площею 1,3552 га) та земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:64:001:0049 площею 0,2418 га) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних приміщень та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                                 

вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), 36 та передати їх в оренду 

строком на 5 років до 29 листопада 2021 року. 

- земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:64:001:0042 площею 

0,1106 га) перевести в землі запасу міста з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

2.2.  Департаменту міського господарства  земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:0212 площею 0,1394 га) та (кадастровий 
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номер 2110100000:19:001:0213 площею 0,1394 га) для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по                           

вул. Минайській, 71 та зареєструвати комунальну власність.      

 

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 


