
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLI сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 14 листопада 2019 року                       Ужгород                                          № 1771       

                                             

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. Юско Йосифу Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0415) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Механізаторів, 6 

та передати її у власність. 

1.2. Гр. Солодяк Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0312) площею 0,0565 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

пров. Чопському, 14 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Король Юрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0196) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Гагаріна, 166 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Грабар Юстиціану Бейловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0136) площею 0,0371 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Олександра Попова, 9 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Субота Вікторії Оскарівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0838) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 56 та 

передати її у власність. 



1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК Прем’єрбуд» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0132) площею                     

0,0237 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Острівній, 2 «а» та передати її в оренду строком на 5 років до                                 

14 листопада 2024 року. 

1.7. Гр. Петрецькій Любові Мафтіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0416) площею 0,0118 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Слави, 3/2 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Шпільман Вікторії Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0386) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Івана Шишкіна, 83 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Соломон Вікторії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0214) площею 0,0499 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.10. Гр. Желтвай Габріеллі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0331) площею 0,0424 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Руській, 39/3 та 

передати її у власність. 

1.11. Гр. Товтин Марії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0384) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана                          

Дендеші, 88 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Сушальському Андрію Григоровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1828) площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

1.13. Гр. Мітрічко Олександру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0534) площею 0,0586 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Степана Вайди, 12 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Васько Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0189) площею 0,0542 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 126 та 

передати її у власність. 

1.15. Гр. Палушка Наталії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0237) площею 0,0289 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Іштвана Дендеші, 57 «а» та передати її у власність. 

1.16. Гр. Контратович Кларі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0432) площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 57 

та передати її у власність. 



1.17. Гр. Левдар Іветі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:09:001:0022) площею 0,0108 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                               

пров. Ботанічному, 3 «б» та передати її у власність. 

1.18. Гр. Прислупському Емілю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0242) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Миколи Вавилова, 7 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Ігнац Івану Вікентійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0129) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, 5, ОГК «Сторожницький», поз. 23 та 

передати її у власність. 

1.20. Гр. Шошко Калману Калмановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0238) площею 0,0526 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Василя Стефаника, 20 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0207) площею 0,0433 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Івана Лобачевського, 8 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Мартинів Ірині Любомирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0414) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Міклоша Берчені, 113 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Мишак Роберту Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0421) площею 0,0569 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Мора Йокаї, 6/1 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Сірмай Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0415) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Володимира 

Сосюри, 7 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Берченко Петру Сергійовичу земельних ділянок (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0261) площею 0,0212 га та (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0262) площею 0,0038 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана                          

Гарайди, 10/1 та передати їх у власність. 

1.26. Гр. Шанко Катерині Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0337) площею 0,0780 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Мічуріна, 11 

та передати її у власність. 

1.27. Гр. Кушнір Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0420) площею 0,0976 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Барвінковій, 34 та передати її у власність. 



1.28. Гр. Касо - Фединишин Олесі Богданівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0214) площею 0,0074 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Капітульній, 15 «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»: 

2.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:32:001:0415) площею                          

0,0708 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд  по вул. Високій з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

2.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:65:001:0078) площею                  

0,7632 га, (кадастровий номер 2110100000:65:001:0079) площею 0,0061 га та 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0080) площею 0,0307 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Юрія Гагаріна, 36 «в» 

з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

3. Відмовити у затвердженні те технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

-  Гр. Кравчуку Миколі Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:42:001:0640) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                    

вул. Верховинської, поз. 33 «а», оскільки зазначена земельна ділянка передана у 

власність рішенням міської ради від 23.09.2005 № 689. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


