
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _І_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                      № 34                         

  

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. Поляковій Любові Юріївні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0869)  площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна, 53 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Петрила Ользі Юріївні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0433)  площею 0,0959 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана                

Дендеші, 151 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Каганець Івану Степановичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0440) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Іштвана Дендеші, 158 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Сидоренко Оксані Михайлівні земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0246) площею 0,0103 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Василя Стефаника, 18 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Морозюк Світлані Іванівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0397)  площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Шишкіна, 64 

та передати її у власність. 



1.6. Гр. Білей Маргареті Юліусівні та гр. Біркнеру Станіславу Юрійовичу 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:37:001:0437) площею     

0,0620 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Павла Тичини, 29 та передати її у 

спільну сумісну власність. 

1.7. Гр. Маркович Федору Степановичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0234) площею 0,0801 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Юрія Гагаріна, 116 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Буц Богдані Олександрівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0853)  площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної,                 

поз. 188 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Конечній Вероні Юріївні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0233) площею 0,0577 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 197 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Москаленко Наталії Вікторівні земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0327) площею 0,0527 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Зореслава (Локоти), 16 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Кіра Тетяні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0221) площею 0,0468 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олекси                     

Борканюка, 13 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Малош Дмитру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0443) площею 0,0517 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 95 та 

передати її у власність. 

1.13. Гр. Трунов Михайлу Леонтійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0344) площею 0,0507 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Робочій, 12 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Петришинцю Василю Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0471) площею 0,0329 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Львівській, 18 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Єфремову Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0327) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької 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 


