
                                    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): 

 1.13. Гр. Ленарт Маргариті Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0252)  площею 0,0696 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Яна 

Гуса, 47 та передати її у власність. 

 1.14. Гр. Сег Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0307)  площею 0,0410 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вірменській, 42 та 

передати її у власність. 

 1.15. Гр. Шеремет Степану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0440)  площею 0,0252 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Козацькій, 33 та 

передати її у власність. 

 1.16. Гр. Чорні Антоніні Антонівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0192)  площею 0,0264 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олекси                   

Борканюка, 33 «А» та передати її у власність. 

 1.17. Гр. Петрушко Лоранду Людвиговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0208)  площею 0,0103 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

вул. Антонівській, 22 та передати її у власність. 

 1.18. Гр. Матій Святославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0313)  площею 0,0185 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 14 та 

передати її у власність. 

 1.19. Гр. Шукаль Терезії Людвиківні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0081)  площею 0,0741 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Солов’їній, 21 та 

передати її у власність. 

 1.20. Гр. Іваняс Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0817) площею 0,0538 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Павлова, 40 та 

передати її у власність. 



 1.21. Гр. Туранській Єві Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0405) площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана Сечені, 32 

та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Райко Ганні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0407) площею 0,0560 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                 

вул. Горянської Ротонди, 1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


