
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 травня 2021 року                    Ужгород                                № 197 

 

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. Грабар Катерині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0488)  площею 0,0544 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Ужанській, 3 та 

передати її у власність. 

1.2. Гр. Гопак Мелані Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0915)  площею 0,0603 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Антона Чехова, 4 

та передати її у власність. 

1.3. Гр. Синетар Надії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0250)  площею 0,0832 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Василя 

Стефаника, 29 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Петрище Ларисі Георгіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0231)  площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Собранецькій, 73 

та передати її у власність. 

 



1.5. Гр. Війгшев Ользі Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0457)  площею 0,0910га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Юрія Жатковича, 

48 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Мудріян Михайлу Федоровичу земельної ділянки загальною 

площею 0,0383 га (кадастровий номер 2110100000:35:001:0219 площею                   

0,0292 га) та (кадастровий номер 2110100000:35:001:0218 площею 0,0091 га)   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Другетів, 158 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Штелиха Оксані Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0471) площею 0,0832 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Максима 

Рильського, 3 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Щобак Ользі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0459) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                   

Гагаріна, 349 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Лайош Володимиру Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0270) площею 0,0733 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Дубовій, 14 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 

 

 

 

 

 

 

 


