
 

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 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

 

1.1. Гр. Волковій Ізабеллі Золтанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0150) площею 0,0782 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. 8-го Березня, 6 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Хіміч Лідії Іванівні, гр. Хіміч Олександру Володимировичу,                

гр. Хіміч Миколі Володимировичу, гр. Хіміч Олені Григорівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0359) площею 0,0693 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Голубиній, 1 та передати її у спільну сумісну власність. 

1.3. Гр. Тирпак Олені Людвиківні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0494 площею 0,0094 га), (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0495 площею 0,0238 га) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 21 та 

передати її у власність. 

1.4. Гр. Пеца Віті Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0339) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 23 та 

передати її у власність. 

1.5. Гр. Сувор Віталії Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0232) площею 0,0117 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Швабській, 37 «б» 

та передати її у власність. 
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1.6. Гр. Ігнатьо Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0499) площею 0,0557 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                       

вул. Погорєлова, 28 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Куцик Ганні Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1754) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 125 та 

передати її у власність. 

 

2. Надати земельну ділянку в постійне користування без складання 

технічної документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 

-Релігійній громаді Української православної церкви Святих 

рівноапостольних  Князя Володимира Великого і Княгині Ольги земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0212) площею 0,1394 га для 

будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

по вул. Минайській, 71 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. та постійну комісію з питань регулювання 

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

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


