
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 липня 2019 року                  Ужгород                            № 1620                                 

    

 

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. Мансвєтовій Олесі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0414) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

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

1.2. Гр. Вишневському Андрію Арпадовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0246) площею 0,0437 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юлії Жемайте, 4 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Данкулич Лідії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0377) площею 0,0998 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Антоніна 

Дворжака, 58 та передати її у власність. 

1.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Авангард Уж» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0726) площею                

0,4166 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку та прилеглої території по вул. Фріца Гленца, 10 та передати її в 

постійне користування за умови укладання договору сервітуту, з метою 

забезпечення проїзду (проходу) до закладів освіти, які плануються до забудови. 



 

1.5. Гр. Вишневській Юлії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0308) площею 0,0890 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Виноградній, 2 а 

та передати її у власність. 

1.6. Гр. Шак Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0794) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 66 та 

передати її у власність. 

1.7. Гр. Попович Вікторії Михайлівні (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0405) земельної ділянки площею 0,0719 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Стародоманинській, 31 з подальшою передачею її у власність. 

1.8. Гр. Червеняк Нелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0376)  площею 0,0995 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Оноківській, 3 з 

подальшою передачею її у власність. 

1.9. Гр. Яцура Єлизаветі Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0411)  площею 0,0877 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянської 

Ротонди, 22 з подальшою передачею її у власність. 

1.10. Гр. Керецман Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0307) площею 0,0403 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Зореслава, 30 «а» та передати її у власність. 

1.11. Гр. Марусенко Катерині Олегівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0210)  площею 0,0464 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Золотій, 7 з подальшою передачею її у власність. 

1.12. Гр. Пономарьовій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0210)  площею 0,0170 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Духновича, 9/2 «а» з подальшою передачею її у власність. 

1.13. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0288)  площею 0,0496 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Едмунта Егана, 2 «а» з подальшою передачею її у власність. 

1.14. Гр. Бігун Варварі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0416)  площею 0,0691 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Барвінковій, 32 та 

передати її у власність. 

1.15. Гр. Каганець Наталії Василівні та гр. Клюса Василю Васильовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0380)  площею              

0,0583 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд по вул. Андрія Палая, 69 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному . 

1.16. Гр. Папп Катерині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0381)  площею 0,0304 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 128-ї Бригади, 33 

та передати її у власність. 

1.17. Гр. Левицькій Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0244)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                         

вул. Університетської та передати її у власність. 

1.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0013)   площею                  

0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                      

вул. Климента Тімірязєва, 15 «е» та передати її в оренду строком на 5 років до 

25 липня 2024 року. 

1.19. Гр. Бенковій Вірі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0444)  площею 0,0358 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Дружній, 4 та передати її у власність. 

1.20. Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0830) площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Загорській, 51 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

                           


