
 

 

    Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                            Ужгород                                          

 

 

Про затвердження технічної  

документації щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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. Балога Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0394)  площею 0,0820 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана                       

Дендеші, 109 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Беняк Павлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0372)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 157 

та передати її у власність. 

1.3. Гр. Ловас Каталіні Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0076)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Біровчака, 8  

та передати її у власність. 

1.4. Гр. Коваленко Ігорю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1733)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської  та передати її у власність. 

1.5. Гр. Спех Єлизаветі Йосипівні та гр. Спех Йосипу Йосиповичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0439) площею                

0,0232 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Глінки, 25 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



1.6. Гр. Павлик Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0382)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана                 

Дендеші, 82  та передати її у власність. 

1.7. Гр. Хрипак Марії Франтішківні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0157)  площею 0,0715 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана                 

Фогорашія, б/н  та передати її у власність. 

1.8. Гр. Коваленко Марті Степанівні земельних ділянок (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0208 площею 0,0143) та (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0207 площею 0,0074)  га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Капушанській 

(вул. Перемоги), 46  та передати їх у власність. 

1.9. Гр. Лешак Віталію Івановичу, гр. Лазарь Юрію Михайловичу та                      

гр. Мельничук Софії Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0250)  площею 0,0227 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Степана Добоша 

(вул. Пархоменка), 8 та передати у власність в рівних долях по 1/3  кожному. 

1.10. Гр. Павлішко Беаті Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0209) площею 0,0453 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Східній, 19 та 

передати її у власність. 

1.11. Гр. Жуйко Сергію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0274) площею 0,0196 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Андрія Бачинського, 20 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Горват Марині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0415) площею 0,0904 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Костянтина 

Ціолковського, 4 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Лендел Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0257) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гарайди, 12 та 

передати її у власність. 

1.14. Гр. Костик Василю Федоровичу та гр. Костик Вірі Іванівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1825)  площею 0,0631 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 162 «а» та передати у спільну часткову власність в 

рівних долях по 1/2  кожному. 

1.15. Департаменту міського господарства земельної ділянки                   

(кадастровий номер 2110100000:35:002:0072) площею 0,0418 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                   

вул. Івана Панькевича, 77 «а» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 



1.16. Фізичній особі-підприємцю Панцо Олександру Васильовичу                       

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0182) площею                      

0,0121 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій, 147 «б» строком на 5 років до ______2024 року. 

1.17. Гр. Гребенніковій Тетяні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0235) площею 0,0244 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Радванській, 7 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Гондорчин Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:57:001:0083) площею 0,0151 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія           

Гагаріна, 18 «б» та передати її у власність. 

1.19. Гр. Фріга Василю Васильовичу та гр. Фрига Івану Васильовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0352) площею               

0,0609 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Цвітній, 28 та передати її у спільну 

сумісну власність. 

1.20. Гр. Шкріба Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0315) площею 0,0193 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Лермонтова, 15 «б» та передати її у власність. 

1.21. Гр. Пфау Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0134) площею 0,0272 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Другетів, 68 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Кильч Тетяні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0796) площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                      

вул. Загорської, поз. 7 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Клованич Тамарі Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0445) площею 0,0328 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Ужанській, 65 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Тільняк Вікторії Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0383) площею 0,0368 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Івана Шишкіна, 55 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0374) площею 0,0489 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 52 та 

передати її у власність. 

1.26. Гр. Копрушак Віктору Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0373) площею 0,0948 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Українській, 52 та передати її у власність. 



1.27. Гр. Андращук Вікторії Павлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0314) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Адмірала Нахімова, 20 та передати її у власність. 

1.28. Гр. Штефан Наталії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0411) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, 16 та 

передати її у власність. 

1.29. Гр. Штефан Сергію Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0410) площею 0,0870 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Північній, 16 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Славич Марії Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0412) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, 16 та 

передати її у власність. 

1.31. Гр. Ричин Любові Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0311) площею 0,0593 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 45 та 

передати її у власність. 

1.32. Гр. Мощак Марині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0819) площею 0,0579 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кіндрата                    

Рилєєва, 39 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. Ломага Олександру Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0211) площею 0,0141 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування  по вул. Олександра Фединця, 52 «а» та передати в оренду строком 

на 5 років до _______2024 року. 

 - Земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:07:001:0212) площею 

0,0129 га перевести в землі запасу міста 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 

 


