
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                            Ужгород                                      № 94                          

  

Про затвердження та відмову  

у затвердженні 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. Станку Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0266) площею 0,0438 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Швабській, 34/1/2 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Бачинському Михайлу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0268) площею 0,0362 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Андрія Новака, 44 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Мачулка Володимиру Євгенійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0348) площею 0,0054 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Івана Анкудінова, 3 «а» та передати її у власність. 

1.4. Гр. Ганич Інні Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0435) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 47 та 

передати її у власність. 

1.5. Гр. Каналош Йосипу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0474) площею 0,0131 га для будівництва та обслуговування 

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

36 «а» та передати її у власність. 



1.6. Гр. Смоляр Ганні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0457) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 22 

та передати її у власність. 

1.7. Гр. Перцевій Зої Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0229) площею 0,0798 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тараса                  

Шевченка, 51 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Фраткіній Вероні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0555) площею 0,0576 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Карела Чапека, 12 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Ордоді Еріці Норбертівні та гр. Макаі Андреї Йосипівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0317) площею 0,0860 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дмитра Донського, 2 «а» та передати її у спільну сумісну 

власність. 

1.10. Гр. Євдокимовій Олександрі Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0277) площею 0,0324 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Малій, 2 та передати її у власність. 

1.11. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайлд вотер ворлд» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0241) площею 0,1980 га для будівництва та обслуговування 

закладів комунального обслуговування по вул. Генерала Свободи, 9 «б» та 

передати її в оренду строком на 10 років. 

1.12. Гр. Драгуняк Василю Миколайовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0684) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Собранецькій, 176 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Стружак Яношу Яновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0330) площею 0,0594 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Минайській, 60 та 

передати її у власність. 

1.14. Гр. Курак Тарасу Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:65:002:0063) площею 0,0080 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Миколи Пржевальського, 7 та передати її в оренду 

строком на 3 роки. 

1.15. Гр. Балог Славі Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0455) площею 0,0750 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна, 70 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Звурському Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0479) площею 0,0232 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Богатирській, 51 та передати її у власність. 



1.17. Гр. Огурчак Галині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0425) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Юрія Жатковича, 130 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Лешко Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0239) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                           

Гагаріна, 138 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Белей Галині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0477) площею 0,0157 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла                

Глінки, 35 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Коваль Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0451) площею 0,0733 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 7 та 

передати її у власність. 

1.21. Гр. Бачинській Стеллі Оскарівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0478) площею 0,0227 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Василя Верещагіна, 4 «д» та передати її у власність. 

1.22. Гр. Ребреш Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0458) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Іштвана Дендеші, 164 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Митровці Христині Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0224) площею 0,0269 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Івана Лобачевського, 6 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Гайсак Іванні Адальбертівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0391) площею 0,0452 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Цегольнянській, 17 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Садовнікову Олексію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0472) площею 0,0593 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по провул. Базарному (Чкалова), 4 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Завгородському Андрію Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:63:001:0417) площею 0,0675 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Осетинській, 1 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Ластівка Марті Іштванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0460) площею 0,0983 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана                 

Дендеші, 150 та передати її у власність. 

1.28. Гр. Губашиній Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0259) площею 0,0592 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Роберта              

Дарвіна, 18 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Дердь Еріці Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0248) площею 0,0242 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 55 та 

передати її у власність. 

1.30. Гр. Пава Володимиру Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0333) площею 0,0581 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Адмірала Нахімова, 55 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Мешко Еріці Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0464) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 6 та 

передати її у власність. 

1.32. Гр. Кіреш Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0463) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 24 

та передати її у власність. 

1.33. Гр. Голош Неллі Василівні та Голош Василю Володимировичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0214) площею                        

0,0695 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Панькевича, 36 та передати її у 

спільну сумісну власність. 

1.34. Гр. Чорба Тетяні Омелянівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0446) площею 0,0499 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мора Йокаі, 19 та 

передати її у власність. 

 

2. Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі                                 

(на місцевості): 

2.1. Гр. Сабов Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0294) площею 0,0662 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісній, 30, 

оскільки відсутня технічна документація щодо встановлення та відновлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

2.2. ДПСУ Західне регіональне управління Військовій частині 1493 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0014) площею 

1,0329 га для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України по                                 

вул. Собранецькій відповідно до статті 122 Земельного кодексу України. 

 

 3. 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 


