
      Доповнення до проекту рішення №______ 

 

«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): 

1.176. Гр. Приходько Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0215) площею 0,0808 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Донській, 47  та передати її у власність. 

1.177. Гр. Хохловій Ірині Валеріївні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0341) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Героїв, 8  та передати її у власність. 

1.178. Гр. Пастернаку Михайлу Михайловичу  земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:001:0362) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Степана Разіна, 35  та передати її у власність. 

 1.179. Ужгородському районному комітету товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0353)  

площею 0,8259 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

по вул. Собранецькій, 147 «б» та передати її в оренду строком на 5 років до 

____ 2023 року. 

1.180. Гр. Лешига Олені Андріївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0284) площею 0,0135 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Івана Панькевича, 100  та передати її у власність. 

1.181. Гр. Шульц Оксані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0292) площею 0,0268 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Михайла Грушевського, 44 та передати її у власність. 

1.182. Гр. Старості Мар`яні Юріївні та гр. Старості Марії Юріївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0364) площею 0,0572 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади                                 

(вул. Єрмака), 7 та передати її у спільну часткову власність. 



1.183. Гр. Опіярі Тетяні Владиславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0297) площею 0,0744 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Кавказькій, 25 та передати її у власність. 

1.184. Гр. Андрусь Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0425) площею 0,0623 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Василя Верещагіна, 13 та передати її у власність. 

1.185. Гр. Повніц Ноемі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0197) площею 0,0466 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Августина 

Волошина, 49  та передати її у власність. 

1.186. Гр. Василині Катерині Шандорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0387) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Квітів (вул. Цвітна), 38 та передати її у власність. 

1.187. Гр. Газій Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0293) площею 0,0317 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Грушевського, 44 та передати її у власність. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


