
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                            Ужгород                                  № 128                                

    

 

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. Чендей Ганні Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0441) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                    

Гагаріна, 264 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Дащенко Оксані Володимирівні земельної ділянки загальною 

площею 0,0429 га (кадастровий номер 2110100000:32:001:0434 площею                    

0,0077 га, кадастровий номер 2110100000:32:001:0433 площею 0,0178 га, 

кадастровий номер 2110100000:32:001:0432 площею 0,0160 га та кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0431 площею 0,0014 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Малокам'яній, 2 «в» та передати її у власність. 

1.3. Гр. Андрішко Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0219) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Василя Комендаря (вул. Джамбула), 33 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Якубику Івану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0467) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Томчанія, 12 та передати її у власність. 



1.5. Гр. Олейник Олені Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0444) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


