
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2073 

 

 

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. Гербик Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0101) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Сосновій, 17 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Повшик Марті Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0622) площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 118/1 та 

передати її у власність. 

1.3. Гр. Микульця Нелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:64:001:0082) площею 0,0606 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                    

Гагаріна, 135 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Зубар Маріанні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0443) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Доманинській, 289 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Матіко Марії Миколаївні та гр. Гаврилешко Любові Петрівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:69:001:0427) площею                         

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича, 146 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по 1/2 кожному. 

1.6. Гр. Новак Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1846) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

131 «в» та передати її у власність. 

1.7. Гр. Чарцевій Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1845) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 131 та 

передати її у власність. 

1.8. Гр. Левкулич Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0469) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Українській, 89 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Губаль Світлані Володимирівні та гр. Лешко Володимиру 

Володимировичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0321) площею 0,0232 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зореслава, 9/2 та 

передати її у спільну сумісну власність. 

1.10. Гр. Шимон Наталії Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0216) площею 0,0402 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Августина 

Волошина, 40 «а» та передати її у власність. 

1.11. Гр. Романову Сергію Станіславовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0252) площею 0,0588 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Миколи Вавилова, 3 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Патакій Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0292) площею 0,0653 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Андрія Бачинського, 79 та передати її у  власність. 

1.13. Гр. Фріга Любові Василівні та гр. Баран Вячеславу Васильовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0303) площею              

0,0391 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, 5 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по 50/100 кожному. 

1.14. Гр. Сабов Гафії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0304) площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                          

вул. Володимирській, 20 «а» та передати її у власність. 

1.15. Гр. Голованич Ярославу Володимировичу (1/3 частки) та                                

гр. Голованич Дмитру Степановичу (2/3 частки) земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0323) площею 0,0604 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд по вул. Володимира Гошовського, 29 та передати її у спільну часткову 

власність. 

1.16. Гр. Левицькій Софії Робертівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0452) площею 0,0557 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                          

вул. Запорізькій, 63 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Кость Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0323) площею 0,0164 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

Православній набережній, 2 «а» 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                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


