
 

 

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. Бровді Кароліні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:003:0193) площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Перемоги, 25/26 «а» та передати її в оренду строком 

на 2 роки до ______ 2019 року. 

 1.2. Гр. Дешко Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0496) площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Погорєлова, 39 та 

передати її у власність. 

 1.3. Гр. Матьковській Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0360) площею 0,0639 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. А. Попадинця (Плеханова), 24 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Дюрику Яну Михайловичу земельної ділянки загальною площею 

0,0338 га (кадастровий номер 2110100000:62:001:0334 площею 0,0241 га), 

(кадастровий номер 2110100000:62:001:0333 площею 0,0097 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дендеші, 54 та передати її у власність. 

 1.5. Гр. Андрейчику Олександру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0157) площею 0,3500 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 261 та передати її у 

власність. 

 1.6. Гр. Капраль Мар’яні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0498) площею 0,0598 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Міксата, 19 та передати її у власність. 

 1.7. Гр. Бурок Еріці Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0288) площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 61 

«а» та передати її у власність. 

1.8. Гр. Чучмій Марті Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0048) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іванківській, 5 та 

передати її у власність. 

 1.9. Гр. Малош Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0335) площею 0,0604 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 128-ї окремої 

гірської-піхотної бригади (вул. Єрмака), 36 та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Станичак Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0384) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Гагаріна, 369 та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Шимон Ірині Сергіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0190) площею 0,0250 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Борканюка, 37 та 

передати її у власність. 

 1.12. Гр. Вуксті Марині Аркадіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0388) площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Ірлявського 

(вул. Сидоряка), 25 та передати її у власність. 

 1.13. Гр. Шип Володимиру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1755) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Загорській, 125 та передати її у власність. 

 1.14. Гр. Папіш Олені Валентинівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0185) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

пров. Залізничному, 26 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Гаврилець Єві Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:12:001:0167) площею 0,0344 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Залізничній, 2 «е»та передати її у власність. 

 1.16. Гр. Гуснай Наталії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0356) площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горіховій, 24 та 

передати її у власність. 

 1.17. Гр. Сітало Вадиму Анатолійовичу, гр. Сітало Ларисі Василівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0500)  площею 0,0589 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Чапека, 24 та передати її у спільну часткову власність. 
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 1.18. Гр. Федишину Ярославу Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0290) площею 0,0651 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Шевченка, 15 та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Лебовичу Олександру Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0219) площею 0,0539 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бачинського, 58 та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Цеголняй Магдалині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0383) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Гагаріна, 232 та передати її у власність. 

 1.21. Гр. Опіярі Дмитру Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0345) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Шкільній, 2 та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Мелеш Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0766) площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дмитра Георгієва 

(вул. Котовського), 6 та передати її у власність. 

 1.23. Гр. Дюрик Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0336) площею 0,0450 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Шишкіна, 33 та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Венцель Любомиру Івановичу, гр. Туряниці Діанні 

Володимирівні, гр. Бузаш Артуру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0502) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Берчені, 123 та передати її у спільну часткову власність. 

 1.25. Спільному українсько-угорському підприємству «Аркела» у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0006) площею 0,0487 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 15 «а» та передати її в 

оренду строком на 5 років до ______ 2022 року. 

 1.26. Гр. Корж Ірині Октябріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0389) площею 0,0158 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Малоужанській, 26 «а» та передати її у власність. 

 1.27. Гр. Феделеш Магдалині Георгіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0386) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Жатковича, 150 та передати її у власність. 

 1.28. Гр. Кривка Олені Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0330) площею 0,0606 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 105 та 

передати її у власність. 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову 

та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури. 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


