
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                            Ужгород                                      № 1905 

 

    

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. Канівець Василю Олексійовичу та гр. Канівець Петру 

Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:34:001:0304) 

площею 0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Заводській, 23 та передати її у спільну 

часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

1.2. Гр. Коваль Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0840) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 54 та 

передати її у власність. 

1.3. Гр. Калюжин Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0255) площею 0,0993 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Академіка Корольова, 4 «б» та передати її у власність. 

- Припинити дію договору оренди на земельну ділянку 19.11.2019 року                  

№ 1828.  

1.4. Гр. Ганич Лілії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0313) площею 0,0193 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зореслава 

(Локоти), 11/2 та передати її у власність. 



1.5. Гр. Новікову Валерію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0391) площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30 гараж № 95 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Сігеті Магдалині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0371) площею 0,0079 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Міклоша Берчені, 35 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Шпільман Богдану Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0385) площею 0,0536 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Івана Шишкіна, 83 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0415) площею 0,0708 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Високій та передати її у власність. 

1.9. Гр. Мандула Еріці Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0424) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Томчанія, 20 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Гондорчину Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0421) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Юрія Жатковича, 112 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Кажмір Юлії Стефанівні та гр. Кажмір Габріеллі Берталонівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0455) площею                                     

0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Болотинській, 13 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

 

 2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

2.1.  Ужгородському районному відокремленому підрозділу громадської 

організації «Товариство Сприяння обороні України» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0370) площею 0,7145 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти  по                                       

вул. Собранецькій, 147 «б» та передати в оренду строком на 5 років до                          

13 лютого 2025 року. 

 - Земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:50:001:0371) площею 

0,1114  га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                        

вул. Собранецькій, 147 «б» перевести в землі запасу міста з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

 2.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:54:001:1832) площею                       

1,6000 га та (кадастровий номер 2110100000:54:001:1833) площею 0,8437 га для 



розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                                              

вул. Загорській, б/н з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

2.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:64:001:0072) площею                       

0,0330 га та (кадастровий номер 2110100000:64:001:0073) площею 0,3931 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                                              

вул. Проектній, 3 «а» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

2.4. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0843) площею                       

0,8151 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Загорській, 51 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


