
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _IX_  сесія    VІI _  скликання 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 грудня 2016 року                 м. Ужгород                                 №528                           

          

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 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

1.1. Гр. Митровці Ірині Василівні, гр. Митровці Марині Юріївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0760) площею 0,0606 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Філатова, 4 та передати її у спільну часткову власність. 

1.2. Гр. Ігнат Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0206) площею 0,0154 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Василя Балога       

(вул. І. Ваша), 2 «б» та передати її в оренду строком на 5 років                            

до 22 грудня 2021 року. 

1.3. Гр. Дворській Наталії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0290) площею 0,0487 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Лермонтова, 14 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Угрін Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0323) площею 0,0735 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Тичини, 18 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Ладі Любові Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0379) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Гагаріна, 262 та передати її у власність. 
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1.6. Гр. Ісраілян Аллі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0279) площею 0,0363 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій, 9/1та 

передати її у власність. 

1.7. Гр. Мауерштедтер Руслану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0278) площею 0,0642 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Шахтарів, 8 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Мотиль Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0329) площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Андрія Палая 

(вул. Тельмана), 93 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Жека Еммі Міклошівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0175) площею 0,0480 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 50 та 

передати її у власність. 

 1.10. Гр. Леврінц Олександрі Берталонівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0281) площею 0,0548 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 1.11. Гр. Чаплай Катерині Кирилівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0253) площею 0,0632 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Некрасова, 6 та передати її у власність. 

 1.12. Гр. Бемак Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1713) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          

вул. Загорській, 131 «а» та передати її у власність. 

 1.13. Гр. Дібіровій Зінаїді Рамазанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0280) площею 0,0574 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Кедровій, 18 та передати її у власність. 

 1.14. Гр. Микулянець Вікторії Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0091) площею 0,0026 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 9/39 та передати в 

оренду строком на 5 років до 22 грудня 2021 року. 

 1.15. Гр. Граб Лоріні Емерихівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0331) площею 0,0628 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Андрія Палая 

(вул. Тельмана), 85 та передати її у власність. 

 1.16. Гр. Ваврінчаку Михайлу Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0385) площею 0,0317 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Богатирській, 12 та передати її у власність. 

 1.17. Гр. Сабов Вікторії Стефанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0384) площею 0,0180 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Чайковського, 24 та передати її у власність. 

 1.18. Гр. Бабічуку Мирославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0347) площею 0,0098 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Перемоги, 60 «а» та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Матяшовській Марії Стефанівні земельної ділянки загальною 

площею 0,0631 га (кадастровий номер 2110100000:61:001:0352 площею                      

0,0064 га), (кадастровий номер 2110100000:61:001:0351 площею 0,0567 га)  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Дендеші, 71 «а» та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Жірош Лоліті Іштванівні земельної ділянки загальною площею 

0,0631 га (кадастровий номер 2110100000:61:001:0353 площею 0,0567 га),  

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0354 площею 0,0064 га)  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Дендеші, 71 «а» та передати її у власність. 

 1.21. Гр. Галайді Анжелі Андріївні земельної ділянки загальною площею 

0,0572 га (кадастровий номер 2110100000:61:001:0357 площею 0,0503 га),  

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0358 площею 0,0069 га)  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дендеші, 71 та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Гаранчевській Мар`яні Андріївні земельної ділянки загальною 

площею 0,0572 га (кадастровий номер 2110100000:61:001:0356 площею     

0,0069 га),  (кадастровий номер 2110100000:61:001:0355 площею 0,0503 га)  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дендеші, 71 та передати її у власність. 

 1.23. Гр. Тененьовій Єлизаветі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0334) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Слави, 50 «а» та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Тененьовій Надії Сергіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0335) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Горянській, 61 та передати її у власність. 

 

2. Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою 

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

 - Гр. Попович Людмилі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0028) площею 0,0661 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 25 «а». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю. та постійну комісію з питань регулювання 

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

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 


