
 

 

      Доповнення до проекту рішення №______ 

«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): 

 1.27. Гр. Вайфаді Степану Оскаровичу земельної ділянки кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0295) площею 0,0328 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Миколи Добролюбова, 9 «а» та передати її у власність. 

 1.28. Гр. Маргіта Світлані Дмитрівні земельної ділянки кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0305) площею 0,0156 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Олександра Митрака, 17 та передати її у власність. 

 1.29. Гр. Колесніковій Валентині Миколаївні земельної ділянки 

кадастровий номер 2110100000:39:001:0307) площею 0,0584 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Юрія Венеліна-Гуци, 30 та передати її у власність. 

 1.30. Гр. Савельєвій Ользі Григорівні та гр. Савелєву Володимиру 

Юрійовичу земельної ділянки кадастровий номер 2110100000:50:001:0361) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 121 та передати її у 

спільну сумісну власність. 

 1.31. Гр. Орос Магдалині Юліївні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:28:001:0209) площею 0,0264 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 71 

та передати її у власність. 

 1.32. Гр. Баландяк Валентині Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0394) площею 0,0858 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Володимирській, 40 «а» та передати її у власність. 

 1.33. Гр. Баландяк Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0393) площею 0,0946 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Володимирській, 40 «а» 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 


