
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VI  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 серпня 2016 року               м. Ужгород    № 363 

 

Про затвердження та відмову у  

затвердженні технічної документації  

щодо встановлення меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) 

 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, 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 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 

юридичним та фізичним особам: 

 

1.1. Гр. Германській Марії Золтанівні, гр. Сабов Валентині Золтанівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0479)                                 

площею 0,0571 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. М. Заньковецької, 47 та передати її у 

спільну сумісну власність. 

1.2. Гр. Новак Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0363) площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лобачевського, 48 

та передати її у власність. 

1.3. Гр. Вайнагій Валентині Данилівні, гр. Лабі Юліанні Юріївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0266) площею               

0,0859 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Транспортній, 20 «а» та передати її у 

спільну сумісну власність. 

1.4. Гр. Шукаль Павлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0265) площею 0,0406 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Сосновій, 18 та 

передати її у власність. 
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1.5. Гр. Касарді Степану Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0274) площею 0,0585 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по       вул. Міксата, 33 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Куль Віталію Яновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0184) площею 0,0267 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Баторик Ганні Михайлівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0276) площею 0,0070 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 9/1 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 30 серпня 2021 року. 

1.8. Гр. Придку Олексію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0269) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Пряшівській, 18 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Химинець Лідії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0360) площею 0,0214 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по       вул. Ужанській, 36 

та передати її у власність. 

1.10. Гр. Чижмарю Юрію Васильовичу та гр. Чижмарь Ганні Михайлівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:003:0044) площею 0,0023 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 32/51 та 

передати її в оренду строком на 3 роки до 30 серпня 2019 року. 

1.11. Гр. Гончарук Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0194) площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Джамбула, 74 та 

передати її у власність. 

1.12. Гр. Головей Василю Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0168) площею 0,0308 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Панькевича, 41 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Савіній Катерині Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0493) площею 0,0720 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Перемоги, 122 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Луцович Віталії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0345) площею 0,0666 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Абрикосовій, 4 та 

передати її у власність. 

1.15. Гр. Ковач Ганні Дьірдівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0485) площею 0,0936 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міцкевича, 14 та 

передати її у власність. 

1.16. Гр. Ярема Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0242) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Дагестанській, 21 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Дурунда Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0376) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Гагаріна, 367 та передати її у власність. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

-  Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатська фірма 

«Медтехніка» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0189) 

площею 0,0463 га та земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0190) площею 0,0241 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на пл. Корятовича, 14-16. 

- Припинити дію договору оренди землі від 08 квітня 2009 року на 

земельну ділянку пл. 0,0704 га на пл. Корятовича,14,16; 

- земельну ділянку площею 0,0241 га перевести в землі запасу міста; 

- земельну ділянку площею 0,0463 га надати в оренду строком на 5 років 

до 30 серпня 2021 року. 

 

3. Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

- Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0113) площею 0,0042 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на набережній Незалежності, 4 «а».  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


