
 

 

    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. Мансвєтовій Олесі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0414) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Юрія Жатковича, 116 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Вишневському Андрію Арпадовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0246) площею 0,0437 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юлії Жемайте, 4 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Данкулич Лідії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0377) площею 0,0998 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Антоніна 

Дворжака, 58 та передати її у власність. 

1.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Авангард Уж» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0726) площею 

0,4166 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку та прилеглої території по вул. Фріца Гленца, 10 та передати її в 

постійне користування. 

1.5. Гр. Вишневській Юлії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0308) площею 0,0890 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Виноградній, 2 а 

та передати її у власність. 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



1.6. Гр. Шак Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0794) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 66 та 

передати її у власність. 

1.7. Гр. Попович Вікторії Михайлівні (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0405) земельної ділянки площею 0,0719 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Стародоманинській, 31 з подальшою передачею її у власність. 

1.8. Гр. Червеняк Нелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0376)  площею 0,0995 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Оноківській, 3 з 

подальшою передачею її у власність. 

1.9. Гр. Яцура Єлизаветі Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0411)  площею 0,0877 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянської 

Ротонди, 22 з подальшою передачею її у власність. 

1.10. Гр. Керецман Івану Михайловичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0307) площею                    

0,0403 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Зореслава, 30 «а» та передати її у 

власність. 

1.11. Гр. Марусенко Катерині Олегівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0210)  площею 0,0464 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Золотій, 7 з подальшою передачею її у власність. 

1.12. Гр. Пономарьовій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0210)  площею 0,0170 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Духновича, 9/2 «а» з подальшою передачею 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                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   ______ сесії  VІІ скликання  

 

«Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Запропонованим проектом рішення пропонується передати у приватну 

власність (оренду) земельної ділянки фізичним особам для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,  господарських будівель та споруд. 

Наведений етап затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості ) є завершую чим перед оформленням 

документів на право користування (власності) земельних ділянок 

встановленого цільового призначення. 

2. Мета і завдання прийняття рішення 

Завданням даного проекту рішення є впорядкування землекористування, 

як під існуючими об’єктами нерухомого майна суб’єктами права власності на 

вказані об’єкти, так і передача у приватну власність (оренду) земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд. 

3. Рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 Заяви фізичних та клопотання юридичних осіб виносилися відділом 

землекористування на розгляд постійної комісії з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури за результатами розгляду 

звернень, та поданої до них землевпорядної документації, комісією вирішено 

рекомендувати міській раді затвердити технічну документацію щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (протоколи 

засідання комісій  № 189 від 15.05.2019, №190 від 22.05.2019). 

   

 

 

 

Начальник 

відділу землекористування                                                                О. ЧЕПКИЙ 

 

 


