
 

 

    Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №1241 
 

_________________                      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. Воробець Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0224) площею 0,0594 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Василя Комендаря, 95  та передати її у власність. 

 1.2. Компанії «М Файненс» у форматі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0254) площею 0,1336 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Августина Волошина, 26 та передати її в оренду 

строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.3. Гр. Пейк Наталії Георгіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0384) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Томчанія, 17  та передати її у власність. 

1.4. Гр. Штефан Марії Дмитрівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0298) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 56  та 

передати її у власність. 

1.5. Гр. Левадській Еріці Теодорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0300) площею 0,0372 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Юлія Венеліна-Гуци, 24 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Котляр Тетяні Сергіївні та гр. Честновій Руслані Юріївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0392) площею                       

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



0,0493 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Балога (Івана Ваша), 44 та 

передати її у спільну сумісну власність. 

1.7. Гр. Матяшовському Мирославу Олександровичу та гр. Матяшовській 

Світлані Дмитрівні земельної ділянки загальною площею 0,0200 га 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0285 площею 0,0091), (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0286 площею 0,0061), (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0287 площею 0,0048) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Заводській, 3 та 

передати її у спільну часткову власність. 

1.8. Гр. Нагорняку Івану Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0288) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Івана Панькевича, 102 та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Сирохман Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0241) площею 0,0495 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Михайла Коцюбинського, 6 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Баран Віталію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0231) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.11. Гр. Сурмай Золтану Золтановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0353) площею 0,0448 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Іштвана Дендеші, 62 "а" та передати її у власність. 

1.12. Гр. Боднар Христині Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0374) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Доманинській, 188 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Потаповій Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0289) площею 0,0317 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Івана Панькевича, 86 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Грешку Михайлу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0171) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Гагаріна, 195 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Грига Віталію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0404) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Жатковича, 156 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Цигейці Ірині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0245) площею 0,0315 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Павлова, 29 

(вул. Добролюбова, 35) та передати її у власність. 



1.17. Гр. Надь Валерії Іванівні та гр. Надь Йожеф-Іштвану Йожефовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0299) площею 0,0310 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Миколи Добролюбова, 9 та передати її у спільну 

часткову власність. 

1.18. Гр. Передерко Вероніці Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0373) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Іштвана Дендеші, 137 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Чучці Мирославу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0297 площею 0,0151 га) та земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0298 площею 0,0186 га)для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Яна Гуса, 18 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Петрецькій Тетяні Георгіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0296) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Юлія Боршоша-Кум`ятського, 17 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Бая Мирославі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0303) площею 0,0678 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Виноградній, 15 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Ліщенко Галині Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0317) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Степана Разіна, 7 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Гусак Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0377) площею 0,0856 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Оноківській, 70 та 

передати її у власність. 

1.24. Гр. Беринець Володимиру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0294) площею 0,0595 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кальмана Міксата, 47 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Ловас Кристині Емерихівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0515) площею 0,0547 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Марії Заньковецької, 56 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Вишневському Михайлу Юлійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0301) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Виноградній, 4 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Зобовій Ганні Федорівні та гр. Зобовій Ганні Олексіївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0299) площею                    

0,0575 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шахтарів, 34 та передати її у спільну 

часткову власність. 



1.28. Гр. Русин Любові   Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0415) площею 0,0338 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Львівській, 30 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Капцош Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0204) площею 0,0433 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Івана Лобачевського, 10 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Рега Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0375) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довгій, 9 та 

передати її у власність. 

 1.31. Гр. Кужель Брігітте земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0349) площею 0,0411 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 4 та 

передати її у власність. 

1.32. Гр. Пушак Івану Яношовичу та гр. Пушак Олександру Яношовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0789) площею 0,0663 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській, 42  та передати її у спільну часткову 

власність. 

1.33. Гр. Покорні Младен Емериховичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0290) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Насипній, 48  та передати її у власність. 

 1.34. Гр. Тимченко Ніколь земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0513) площею 0,0502 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 56 та 

передати її у власність. 

1.35. Гр. Анікієнко Марії Федорівні та гр. Анікієнко Дарії Сергіївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0428) площею              

0,0710 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Антоніна Дворжака, 45  та передати її 

у спільну сумісну власність. 

1.36. Гр. Тирпак Людмилі Миколаївні та гр. Приймак Анатолію 

Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0430 

площею 0,0536 га) та земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0431 площею 0,0464 га) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя 

Верещагіна, 4 та передати її у спільну сумісну власність. 

1.37. Гр. Керекеш Ілоні Йосипівні та гр. Уманець Валентині Василівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0248) площею 0,0853 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Андрія Бачинського, 93 та передати її у спільну 

часткову власність. 

 1.38. Гр. Кашшай Мирону Оттовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0380) площею 0,1000 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Доманинській, 159 та передати її у власність. 

 1.39. Гр. Керекеш Марії Стефанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0301) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Юрія Венеліна-Гуци, 33 та передати її у власність. 

 1.40. Гр. Ільтьо Вадиму Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0484) площею 0,0383 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Верховинській, поз. 45 "а" та передати її у власність. 

 1.41. Гр. Сабадош Віктору Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0388) площею 0,0450 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Озерній, 31 та передати її у власність. 

 1.42. Гр. Данко Марії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0514) площею 0,0494 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній, 62 

та передати її у власність. 

 1.43. Гр. Російській Олександрі Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0273) площею 0,0385 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швабській, 48 та передати її у 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. Приватному підприємству «КАДВА» земельну ділянку (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0296) площею 0,0390 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла Грушевського, 68 "а" та 

передати її в оренду строком на 5 років до _____ 2023 року. 

 2.2. Гр. Миговичу Павлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0297) площею 0,0120 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла Грушевського, 68 "а" та 

передати її в оренду строком на 5 років до _____ 2023 року. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 


