
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                     Ужгород                                   № 354 
           
           

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. Бартош Оксані Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0567) площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кальмана                     

Міксата, 8 та передати її у власність. 

 1.2. Гр. Кость Сергію Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0878) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 55 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Дубина Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0330) площею 0,0598 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Яна Гуса, 19 та 

передати її у власність. 

 1.4. Гр. Вачіля Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0466) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.5. Гр. Галайка Магдалині Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0426) площею 0,0595 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Золотій, 57 та передати її у власність. 

 1.6. Гр. Мігаль Володимиру Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0161) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Юрія Гагаріна, 110 та передати її у власність. 

 1.7. Гр. Вачіля Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0465) площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Мічуріна, 17 

та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Куцик Марії Іштванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0679) площею 0,0555 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісній, 38 та 

передати її у власність. 

 1.9. Гр. Ловас Валерії Адальбертівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0453) площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Попадинця (Плеханова), 50 «а» та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Кобиляцькій Марті Йосипівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0262) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Юрія Гагаріна, 171 та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Мігаль Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0466) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                  

Гагаріна, 315 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Небесник Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0338) площею 0,0336 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Чопському, 1 та 

передати її у власність. 

1.13. Гр. Чернекі Миколі Вікентійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0428) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Юрія Жатковича, 74 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Вращак Владиславу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0396) площею 0,0844 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

пров. Підвальному, 36 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Дичка Тетяні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0497) площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла                     

Глінки, 37 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Завадяк Марії Юліушівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0501) площею 0,0245 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 62 та 

передати її у власність. 



 

1.17. Гр. Палфі Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0231) площею 0,0448 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій                  

(вул. 29 Червня), 33 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Щетка Віталію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0498) площею 0,0238 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Козацькій, 40 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Сборщикову Володимиру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0502) площею 0,0314 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Львівській, 39 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Лукач Мирославу Тіберійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:57:001:0089) площею 0,0483 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Артилерійській, 5 «а» та передати її у власність. 

1.21. Гр. Стерчо Ганні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0486) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 9 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»: 

- Комунальному підприємству «Ужгородщина» земельної ділянки 

загальною площею 1,5980 га на земельні ділянки (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0121) площею 0,5829 га, (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0119) площею 0,2636 га,  (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0118) площею 0,2462 га та (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0120) площею 0,5053 га  для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування по вул. Станційній, 56 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

- Припинити право постійного користування комунальному підприємству 

«Ужгородщина» на земельну ділянку площею 1,5980 га по вул. Станційній, 56 

для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування оформленого згідно з Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 098997, 06.12.2011 року на 

підставі рішення V сесії міської ради V скликання № 1537 від 27.08.2010 року. 

 

 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 


