
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 
10 вересня 2020 року                     Ужгород                                  № 2109 

 

 

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. Верба Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0283) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                  

вул. Стародоманинській, 32 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Гаджибекову Олександру Олександровичу та гр. Гаджибековій 

Олені Віталіївні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0294) площею 0,0071 га, (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0293) площею 0,0073 га, (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0292) площею 0,0007 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юлії Жемайте,              

11 «а» та передати їх у спільну часткову власність в рівних долях по 1/4 

кожному. 

1.3. Гр. Кокольник Магдалині Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0147) площею 0,0207 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Юрія Герца, 4 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Матякіну Едуарду Олександровичу  земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:001:0179) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Залізничній, 2 «а» та передати її у власність. 



1.5. Гр. Гричак Марії Юріївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0453) площею 0,0638 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 40 

та передати її у власність. 

1.6. Гр. Кам’янка Галині Петрівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0429) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                         

Гагаріна, 387 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Теребіковій Тетяні Юліївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0400) площею 0,0291 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Степана Разіна, 39 

та передати її у власність. 

1.8. Гр. Сухініній Емілії Іванівні, гр. Ійбер Олені Олександрівні  та                       

гр. Кокряшкіній Аллі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0329) площею 0,0463 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Котляревського, 8 

та передати її у спільну сумісну власність. 

1.9. Гр. Товарницькій Наталії Ярославівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0454) площею 0,0724 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Запорізькій, 5 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Капустей Юлії Юріївні (1/4 частки), гр. Келечен Миколі 

Стефановичу (1/4 частки) та гр. Капустей Михайлу Михайловичу (1/2 частки) 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0281) площею                      

0,0358 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Андрія Бачинського, 47 «а» та 

передати її у спільну часткову власність. 

1.11. Гр. Цісарук Євгену Євгеновичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0398) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Степана Разіна, 20 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Волошин Світлані Юріївні та гр. Волошину Юрію Дмитровичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0468) площею             

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 73 та передати її у спільну 

часткову власність в рівних долях по 1/2 кожному. 

1.13. Гр. Романіченко Катерині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0551) площею 0,0240 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Братів Тобілевичів (Тобілевича), 16 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Ронвалтер Золтану Золтановичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0218) площею 0,0287 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

пров. Кафедральному, 4 та передати її у власність. 



1.15. Гр. Стегурі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0865) площею 0,0286 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Поліни Осипенко, 2 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Газіста Михайлу Івановичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0434) площею 0,0747 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Горянській, 3 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Ляховець Катерині Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0409) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Іштвана Дендеші, 75 та передати її у  власність. 

1.18. Гр. Бідяк Вікторії Степанівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0150) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Підградській, 26 

та передати її у власність. 

1.19. Гр. Нодь Ганні Андріївні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0866)  площею 0,0584 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Салтикова - Щедріна, 51 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Сентипал Аллі Іванівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0437) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана Дендеші, 

156 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Мацко Ганні Василівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0552) площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Володимира 

Погорєлова, 58 та передати її у власність. 

1.22. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюк Дмитру Олеговичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0039) площею               

0,0160 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Собранецькій, 147 е та передати її в оренду строком на 5 років. 

1.23. Гр. Посипанко Анатолію Йосиповичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:29:001:0299)  площею 0,0310 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 86 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Палапа Олександру Борисовичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0852)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Єньковській, 24 «а» та передати її у власність. 

1.25. Гр. Грегул Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0301) площею 0,0108 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міклоша                  

Берчені, 22 «а» та передати її у власність. 



1.26. Гр. Чащина Ганні Петрівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0439)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянської 

Ротонди, 2 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Артемовському Миколі Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:69:001:0432) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 252 та передати її у власність. 

1.28. Гр. Пшеничній Наталії Михайлівні земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0256) площею 0,0609 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Героїв Крут (Галана), 38 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Манзюк Надії Василівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0183) площею 0,0362 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 43 «а» 

та передати її у власність. 

1.30. Гр. Воровичу Аркадію Олександровичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0322) площею 0,0033 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Митній, 18 «а» та передати її у власність. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

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

«Про землеустрій»: 

- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0553) площею           

0,1781 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Тиводара Легоцького, 9 «а» 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 


