
 

 

    Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 

_________________                            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. Ленарт Михайлу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0090) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Сосновій, 3 «а» та передати її у власність. 

1.2. Гр. Ленарт Мілану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0091) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Сосновій, 3 «б» та передати її у власність. 

1.3. Гр. Ленарт Дмитру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0092) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.4. Гр. Бузановій Яні Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0651) площею 0,0562 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Лісній, 42  та передати її у власність. 

1.5. Гр. Адам Світлані Томашівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0412) площею 0,0192 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Петра 

Чайковського, 25  та передати її у власність. 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



1.6. Гр. Гарієвському Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0316) площею 0,0573 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Адмірала Нахімова, 42  та передати її у власність. 

1.7. Гр. Дюрик Валентині Володимирівні, гр. Дюрик Івану Івановичу,              

гр. Москаль Тетяні Іванівні та гр. Корн Ользі Іванівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:17:001:0416) площею 0,0524 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олександра Попадинця, 38 та передати її у спільну часткову 

власність в рівних долях по 1/5  кожному. 

1.8. Гр. Янчик Олександру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0411) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій, б/н  та передати її у власність. 

1.9. Гр. Бескід Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0412) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Запорізькій, б/н  та передати її у власність. 

1.10. Гр. Лебовичу Володимиру Мошковичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:35:001:0191) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Івана Панькевича, 71  та передати її у власність. 

1.11. Гр. Ладані-Сас Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0534) площею 0,0849 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Стрільничній, 26  та передати її у власність. 

1.12. Гр. Шевчуку Сергію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0533) площею 0,0647 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Високій, 63  та передати її у власність. 

1.13. Гр. Макарович Юлії Михайлівні та гр. Завацькій Оксані Іллівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0417) площею              

0,0715 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 62 та передати її у спільну 

часткову власність у рівних долях по 1/2 кожному. 

1.14. Гр. Буторіній Наталії Андріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0275) площею 0,0149 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Міклоша Берчені, 16 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Перебзяк Івану Матвійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0447) площею 0,0193 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Петра Чайковського, 39 та передати її у власність. 



1.16. Гр. Бряник Олегу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0333) площею 0,0460 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Робочій, 10 та 

передати її у власність. 

1.17. Гр. Литвак Василю Васильовичу та гр. Литвак Юлії Володимирівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0330) площею             

0,0073 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Анкудінова, 11 «а» та передати її 

у спільну часткову власність у рівних долях по 1/2 кожному. 

1.18. Гр. Васильєвій Марині Дмитрівні та гр. Гангур Вадиму 

Володимировичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0448) площею 0,0702 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 43 

та передати її у спільну сумісну власність. 

1.19. Гр. Яник Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0532) площею 0,0548 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кальмана            

Міксата, 12 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Крайняй Оксані Вячеславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0418) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Оноківській, 7 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Гаврилець Єві Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:12:001:0167)  площею 0,0344 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Залізничній, 2 «е» та передати її у власність. 

1.22. Товариству з обмеженою відповідальністю "Демтрейд" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0081) площею 0,1444 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Генерала Свободи, б/н та передати її в оренду строком на 5 років до 

______2024 року. 

1.23. Гр. Полак Марті Стефанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0390) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана              

Дендеші, 95 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Глухан Анастасії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0412) площею 0,0485 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна, 123 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Грецькому Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0414) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Транспортній, 4 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Мицьо Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0419) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Стародоманинській, 95 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Поповій Наталі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0411) площею 0,0585 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Остапа Вишні, 12 та передати її у власність. 

1.28. Гр. Здринко Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0418) площею 0,0641 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Шкільній, 6 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Ціпар Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0419) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Слави, 29 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Конечній Вероні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0198) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                        

Гагаріна, 197 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Сваричевській Христині Андріївні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:57:001:0085) площею 0,0160 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Юрія Гагаріна, 4/2 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Москаль Миколі Михайловичу та гр. Москаль Оксані Миколаївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0388) площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Шишкіна, 5 «в» та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

1.33. Гр. Архій Емілії Йосифівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0387) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана                     

Дендеші, 36 та передати її у власність. 

1.34. Гр. Каваців Вікторії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0214) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 8 та 

передати її у власність. 

1.35. Гр. Круподьоровій Ользі Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0263) площею 0,0181 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Івана Гарайди, 29/2 та передати її у власність. 

1.36. Гр. Слободянюку Сергію Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0265) площею 0,0113 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Закарпатській, 9/2 та передати її у власність. 

1.37. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0489) площею 0,0546 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Антонія Годинки, 7 та передати її у власність. 

1.38. Гр. Дудурич Марії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0452) площею 0,0311 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя 

Стефаника, 7 та передати її у власність. 

1.39. Гр. Спех Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0422) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 28 та 

передати її у власність. 

1.40. Гр. Галайді Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0421) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Слави, 6 та передати її у власність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


