
 

 

    Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород                                          

 

Про затвердження 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. Ужгородському районному комітету товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0353) 

площею 0,8259 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

по вул. Собранецькій, 147 «б» та передати її в постійне користування. 

 1.2. Гр. Дані Тібору Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0208) площею 0,0532 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Радванській, 21 та 

передати її у власність. 

1.3. Гр. Грушовській Ользі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0405) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Юрія  Жатковича, 144 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Михайлишиній Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0516) площею 0,0574 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Михайла Старицького, 24 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Шелько Марії Андрашівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0365) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Шишкіна, 78 

та передати її у власність. 

1.6. Гр. Молдавчук Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0368) площею 0,0560 га для будівництва та 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Черешневій, 39 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Реган Діані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0218) площею 0,0285 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 48 та 

передати її у власність. 

1.8. Гр. Шевчук Руслану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0519) площею 0,0594 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Степана Вайди, 27 та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Варічкіній Вікторії Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0386) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Горянській, 63 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Гегедюш Ірині Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0198) площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Павла Пестеля, 16 

та передати її у власність. 

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

2110100000:63:001:0388) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 37 та 

передати її у власність. 

1.12. Гр. Крулик Маргариті Адальбертівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0297) площею 0,0635 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Климента Тімірязєва, 102 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Феєр Олександру Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0254) площею 0,0084 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Миколи Леонтовича, 14 «б» та передати її у 

власність. 

1.14. Гр. Фединець Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0390) площею 0,0584 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Остапа Вишні, 8 

та передати її у власність. 

1.15. Гр. Сташкевич Оксані Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0233) площею 0,0583 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Декабристів, 42 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Кучеревичу Василю Ксенофонтовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:29:001:0291) площею 0,0555 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Молдавському, 3 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Легезі Іштвану Ернестовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0520) площею 0,0543 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Братів Тобілевичів, 6 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Капальчик Олександрі Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0172) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Урожайній, 4 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Матій Лесі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0298) площею 0,0156 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                             

вул. Мукачівській, 14 «а» та передати її у власність. 

1.20. Гр. Куташі Віолетті Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0390) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Михайла Томчанія, 22 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Легезі Тетяні Станіславівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0205) площею 0,0415 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана 

Лобачевського, 7 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Міщенко Валерії Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0516) площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.23. Гр. Штефаняк Людмилі Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:39:001:0304) площею 0,0877 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

1.24. Гр. Міня Вікторії Геннадіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0219) площею 0,0385 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 41 «б» 

та передати її у власність. 

1.25. Гр. Калинич Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0295) площею 0,0550 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Чопському, 16 та 

передати її у власність 

1.26. Чурей Ніні Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0221) площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 43 та 

передати її у власність. 

1.27. Гр. Шерфезе Володимиру Івановичу та гр. Шерфезе Івану Івановичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0222) площею                        

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Бородіна, 27 та передати її 

у спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

1.28. Гр. Боднар Єлизаветі Людвигівні, гр. Ковач Степану Людвиковичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0096) площею 0,0442 



га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Адольфа Добрянського, 23 та передати її у спільну 

сумісну власність. 

1.29. Гр. Немеш Любові Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0346) площею 0,0468 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.30. Гр. Кулик Майї Антонінівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0305) площею 0,0558 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Академіка 

Грабаря, 3 та передати її у власність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   ______ сесії  VІІ скликання  

 

«Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Запропонованим проектом рішення пропонується передати у приватну 

власність (оренду) земельної ділянки фізичним особам для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,  господарських будівель та споруд. 

Наведений етап затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості ) є завершую чим перед оформленням 

документів на право користування (власності) земельних ділянок 

встановленого цільового призначення. 

2. Мета і завдання прийняття рішення 

Завданням даного проекту рішення є впорядкування землекористування, 

як під існуючими об’єктами нерухомого майна суб’єктами права власності на 

вказані об’єкти, так і передача у приватну власність (оренду) земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд. 

3. Рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 Заяви фізичних та клопотання юридичних осіб виносилися відділом 

землекористування на розгляд постійної комісії з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури за результатами розгляду 

звернень, та поданої до них землевпорядної документації, комісією вирішено 

рекомендувати міській раді затвердити технічну документацію щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (протоколи 

засідання комісій  № 155 від 20.08.2018, № 157 від 05.09.2018, № 158 від 

10.09.2018). 

 1.1. Ужгородському районному комітету товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0353) 

площею 0,8259 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

по вул. Собранецькій, 147 «б» та передати її в постійне користування. 

(протокол засідання комісії № 155 від 20.08.2018 рекомендувати затвердити 

технічну документацію із землеустрою та передати земельну ділянку                         

в оренду). 

 

   

 

Начальник 

відділу землекористування                                                             О. ЧЕПКИЙ 

 

 


