
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
08 липня 2021 року                    Ужгород                                  № 281 
           

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. Війгшев Ользі Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0460) площею 0,3103 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0235)  площею                    

8,2177 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

1.3. Гр. Чепинець Георгію Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0251) площею 0,0466 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Василя Стефаника, 35 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Томишинець Крістіні Томашівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0449) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Олександра Капуша (вул. Мондока), 27 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Бушко Олександру Стефановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0484) площею 0,0593 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Олександра Богомольця, 22 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Бобусьці Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0461) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

311 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Гливка Еммі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0473) площею 0,0548 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миколи Лисенка, 

6 та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Гливка Михайлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0472) площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по            вул. Миколи 

Лисенка, 6 та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Баранник Олександру Валерійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0158) площею 0,0230 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Острівній, 11 та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Баті Валерії Дежівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0229) площею 0,0437 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 35 та 

передати її у власність. 

 1.11. Гр. Лукач Ніколетті Борисівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0344) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя Докучаєва, 

8 «а» та передати її у власність. 

 1.12. Гр. Фізер Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0252) площею 0,0395 га для будівництва та обслуговування 

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

21 та передати її у власність. 

 1.13. Гр. Світлик Елеонорі Марселівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0153) площею 0,0740 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Яроцькій, 14 та передати її у власність. 

 1.14. Гр. Бочкай Катерині Євгенівні земельної ділянки загальною площею 

0,0312 га (кадастровий номер 2110100000:59:001:0492 площею 0,0209 га) та 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0494 площею 0,0103 га)  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Антоніна Дворжака, 22 та передати їх у власність. 

 1.15. Гр. Стегурі Вікторії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0311) площею 0,0446 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Фогорашія, 

15 та передати її у власність. 



 1.16. Гр. Панкотай Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0230) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. Золотій, 14 та передати її у власність. 

 1.17. Гр. Ломпей Кларі Дєрдівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0335) площею 0,0582 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Лермонтова, 22 та передати її у власність. 

 1.18. Гр. Галабурці Наталії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0464) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 11 та 

передати її у власність. 

1.19. Гр. Альберт Василю Івановичу та гр. Альберт Марії Сергіївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0105) площею 

0,0120 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Герца, 2 та передати її у спільну 

часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

 1.20. Гр. Коштурі Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0404) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. 128-Бригади, 56 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Думишинець Віталію Миколайовичу та гр. Думишинець 

Маргариті Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0351) площею 0,0377 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 5 

та передати її у спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

1.22. Гр. Грешко Фіделю Івановичу (40/100 частки), гр. Плеша Ользі 

Едвардівні (20/100 частки), гр. Плеша Андрію Едвардовичу (20/100 частки) та 

гр. Плеша Марії Іллінічні (20/100 частки) земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0336) площею 0,0466 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                            

вул. Володимирській, 10 та передати її у спільну часткову власність. 

 1.23. Гр. Гусар Сільвії Ференцівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0310) площею 0,0424 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 51 

та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Шкрібі Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0429) площею 0,1122 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Іштвана Дендеші, 103 та передати її у власність. 

 1.25. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0335)  площею 0,0996 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Нагірній, 31 з подальшою передачею її у власність. 



 1.26. Гр. Ромашкіній Лілії Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0396) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Героїв, 12/3 та 

передати її у власність. 

 1.27. Гр. Турак Івану Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0220)  площею 0,0995 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 5 з подальшою передачею її у власність. 

 1.28. Гр. Йордан Любомиру Вячеславовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0221)  площею 0,0997 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Нагірній, 3 з подальшою передачею її у власність. 

 1.29. Гр. Швець Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0218)  площею 0,0998 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 9 з подальшою передачею її у власність. 

 1.30. Гр. Солокуп Валерію Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0219)  площею 0,0993 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Нагірній, 7 з подальшою передачею її у власність. 

 1.31. Гр. Поповичу Петру Петровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0215)  площею 0,0997 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 41 з подальшою передачею її у власність. 

 1.32. Гр. Бесага Петру Петровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0214)  площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 43 з подальшою передачею її у власність. 

 1.33. Гр. Поляк Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0216)  площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 39 з подальшою передачею її у власність. 

 1.34. Гр. Іваницькій Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0221)  площею 0,0486 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Панькевича, 5 з подальшою передачею її у власність. 

 1.35. Гр. Синичко Валерію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0566)  площею 0,0578 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Кальмана Міксата, 6 з подальшою передачею її у власність. 

1.36. Гр. Ассаул Сергію Арпадовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0339) площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана 

Котляревського, 51 та передати її у власність. 



1.37. Гр. Прокопов Ігорю Владиславовичу, як учаснику бойових дій  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0324) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стефаника, поз. 96 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 

земельних ділянок площею 0,2385 (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0340),  площею 0,0343 га (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0341) та площею 0,0641 га (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0339)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. 8-го Березня, б/н з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

2.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:45:001:0695) площею              

0,0993 га та (кадастровий номер 2110100000:45:001:0694) площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у мкрн. «Червениця», поз. 9 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

2.3. Гр. Миговичу Станіславу Михайловичу орендованої земельної ділянки 

площею 0,7000 (кадастровий номер 2110100000:44:001:0098) на земельні 

ділянки площею 0,0812 га (кадастровий номер 2110100000:49:001:0494), 

площею 0,0812 га (кадастровий номер 2110100000:49:001:0495), площею 0,0812 

га (кадастровий номер 2110100000:49:001:0496), площею 0,0812 га 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0497), площею 0,0812 га (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0498), площею 0,0812 га (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0499), площею 0,1152 га (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0501), площею 0,0976 га (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0500) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Собранецькій. 

2.4. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0280)  площею 

10,9021 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Івана Франка, 1 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

 

 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 


