
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXVІ_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2019 року                           Ужгород                                 № 1564                             
 

 

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. Сімчері Степанії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0208) площею 0,0068 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Духновича, 3 «б» та передати її у власність. 

1.2. Гр. Лесьо Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0397) площею 0,0838 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                     

вул. Стародоманинській, 21 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Хомі Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0408) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

її у власність. 

1.4. Гр. Лукан Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0807) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єньківській  та 

передати її у власність. 

1.5. Гр. Сушкет Василю Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0808) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                           

вул. Єньківській  та передати її у власність.  

1.6. Гр. Кулик Павлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 



2110100000:61:001:0389) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                          

вул. Іштвана Дендеші, 129  та передати її у власність. 

1.7. Гр. Югас Надії Вікентіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0177) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 102  

та передати її у власність. 

1.8. Гр. Дубович Андріані Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0229) площею 0,0391 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дмитра Донського, 9  

та передати її у власність. 

1.9. Гр. Коваленко Тетяні Леонідівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0409) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                      

вул. Михайла Томчанія, 33  та передати її у власність. 

1.10. Гр. Басараб Вікторії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1669) площею 0,0288 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.11. Гр. Поляк Вероніці Ярославівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0187) площею 0,0267 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                          

вул. Міклоша Берчені, 32 «а»  та передати її у власність. 

1.12. Гр. Борецькому Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0185) площею 0,0813 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Юрія Жатковича, 6  та передати її у власність. 

1.13. Гр. Лабецькому Владиславу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0403) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Стародоманинській, 3  та передати її у власність. 

1.14. Гр. Сільваші Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0266) площею 0,0045 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Міклоша Берчені, 10 «а»  та передати її у власність. 

1.15. Гр. Цанько Володимиру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0265) площею 0,0386 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Андрія Бачинського, 22 та передати її у власність. 

 1.16. Гр. Лийза Наталії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0189) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                       

Жатковича, 21 та передати її у власність. 

 1.17. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти 

земельної ділянки площею 0,4562 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти по вул. Августина Волошина, 35 та передати її в постійне 

користування. 



 1.18. Гр. Новак Марія-Лілії Анатоліївні та гр. Повханичу Анатолію 

Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0404) 

площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 10 та передати її у спільну 

часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

 1.19. Гр. Миговичу Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:09:001:0018) площею 0,0316 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

пров. Ботанічному, 3 та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Левкулич Регіні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0313) площею 0,0596 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Венеліна-

Гуци, 21 та передати її у власність. 

 1.21. Гр. Голінка Івану Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0376) площею 0,0672 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана           

Дендеші, 80 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                                                                                    Б. АНДРІЇВ 


