
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІV_ сесія    VІII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                         Ужгород                                     № 146       
           

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. Монда Галині Михайлівні (1/2 частки), гр. Монда Юрію 

Олексійовичу (1/4 частки) та гр. Монда Антоніні Олексіївні (1/4 частки) 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0416) площею                      

0,0505 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Озерній, 16 та передати її у спільну 

часткову власність. 

1.2. Гр. Логвінову Вадиму Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:09:001:0034) площею 0,0587 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Івана Ольбрахта, 16 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Пилявській Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0113) площею 0,0905 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іванківській, 11 та 

передати її у власність. 

1.4. Гр. Вільгельм Ірині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0334) площею 0,0173 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Академіка                     

Грабаря, 4 та передати її у власність. 



1.5. Гр. Рогач Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0439) площею 0,0517 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Солов’їній, 35 та 

передати її у власність. 

1.6. Гр. Звурській Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0335) площею 0,0280 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Весняному, 3 «а» 

та передати її у власність. 

1.7. Гр. Стасьо Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0442) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                    

Гагаріна, 307 та передати її у власність. 

1.8. Казаку Євгенії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0307) площею 1,1691 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури по вул. Івана Фогорашія, 17 та передати її в 

оренду строком на 3 роки. 

- Відповідно до звернення комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 22.10.2020 року 

№ 03-14/1685, припинити право постійного користування комунальному 

підприємству Центрального аптечного складу ОВО «Фармація» на земельну 

ділянку площею 1,1788 га згідно з Державним актом на право постійного 

користування землею I-ЗК № 001252, зареєстрованого в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 369,                    

30.08.2002 року. 

1.9. Гр. Петрулич Артуру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0426) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Садовій, 20 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Рущак Мар’яні Стефанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0390) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, 18 «а» 

та передати її у власність. 

1.11. Підприємству споживчої кооперації «Ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0433) площею 0,7060 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273 та передати її в оренду строком на 3 

роки. 

1.12. Гр. Плоскіну Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:002:0074) площею 0,0058 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 58 та передати її в оренду 

строком на 3 роки. 

 1.13. Гр. Кортині Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0250) площею 0,1000 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Юрія Гагаріна, 68 та передати її у власність. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

- Закарпатському обласному комунальному підприємству «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» площами 0,3428 га (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0389) та 13,1364 га (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0390) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 та передати її в постійне 

користування. 

 

 3. 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 


