
 

 

    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. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТПК 2005» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:002:0028) площею 0,2807 га для 

розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту по                               

вул. Гранітній, 17 та передати її в оренду строком на 5 років до _____ 2024 року. 

   1.2. Гр. Федурці Василю Мафтейовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0305)  площею 0,0431 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

пров. Гусакському, 9 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Валько Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0436)  площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування 

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

(вул. Сидоряка), 30 та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Береш Михайлу Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0435)  площею 0,0351 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.5. Гр. Пасьовичу Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0403)  площею 0,0584 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Горянській, 103 та передати її у власність. 

 1.6. Гр. Гойдрі Магдалині Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0412)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 281 

та передати її у власність. 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



 1.7. Приватному підприємству «ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:60:002:0023)  площею 2,1612 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Гранітній, 48 та 

передати її в оренду строком на 5 років до _____ 2024 року. 

 1.8. Гр. Піпта Степану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0311)  площею 0,0220 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.9. Гр. Піпта Валерії Янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0309)  площею 0,0183 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.10. Гр. Піпта Ірині Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0310)  площею 0,0080 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.11. Гр. Долгош Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0404)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Музейному, 12 та 

передати її у власність. 

 1.12. Гр. Петришинець Магдалині Михайлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:001:0174)  площею 0,0992 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Залізничній, 2 «д»  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»: 

- Департаменту міського господарства земельні ділянки                   

(кадастровий номер 2110100000:32:001:0401 площею 0,0844 га),                                       

(кадастровий номер 2110100000:32:001:0400 площею 0,0051 га) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Високій з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 
  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 


