
 

 

    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. Гр. Чумак Тарасу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0175) площею 0,0944 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 82 

та передати її у власність. 

1.2. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0517) площею 0,0312 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній, 23 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Шімон-Арпі Жужанні Петрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0347) площею 0,0097 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Кошицькій, 19 та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Грицищук Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0028) площею 0,2600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олега Кошового, 6 та передати її в 

оренду строком на 5 років до ______2023 року. 

 1.5. Гр. Туряниці Юрію Яношовичу земельних ділянок (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0369 площею 0,0921 га) та кадастровий номер 

2110100000:62:001:0370 площею 0,0077  га) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 12 «а» та 

передати їх у власність. 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



 1.6. Гр. Туряниці Тетяні Василівні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0372 площею 0,0061 га) та кадастровий номер 

2110100000:62:001:0371 площею 0,0106  га) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 12 «а» та 

передати їх у власність. 

 1.7. Гр. Ковбин Ірині Тимофіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0200) площею 0,0195 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Фединця, 46 та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Федьо Кристині Петрівні та гр. Ломпей Роберту Рудольфовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0239) площею 0,0907 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по  вул. Андрія Бачинського, 11 та передати її у спільну 

сумісну  власність. 

 1.9. Гр. Самчилеєвій Марині Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0790) площею 0,0316 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Івана Павлова, 39 та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Буторіній Людмилі Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0518) площею 0,0393 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Криничній, 14 та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Лукші Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0519) площею 0,0411 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зеленій, 17 та 

передати її у власність. 

 1.12. Гр. Васютик Марині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:003:0126) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                      

вул. Верховинської, поз. 30 та передати її у власність. 

 1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридично Фінансова 

Компанія» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0074) 

площею 0,8339 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Миколи Огарьова, 10 та передати її в оренду 

строком на 5 років до ______2023 року. 

 1.14. Гр. Астахову Володимиру Борисовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0523) площею 0,0583 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Комунальників, 10 та передати її у власність. 

 1.15. Гр. Нагоркіній Тетяні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0395) площею 0,0496 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, 12 та 

передати її у власність. 



 1.16. Гр. Долгош Владиславу Міклошевичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:37:001:0385) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Доманинській, 273 та передати її у власність. 

 1.17. Гр. Швецовій Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0304) площею 0,0223 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.18. Гр. Логвіновій Ользі Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:09:001:0010) площею 0,0656 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Івана Ольбрахта, 

16 та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Сочка Сніжанні Ласлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0525) площею 0,0542 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Антонія Годинки, 

11 та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Марина Лесі Василівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:46:003:0073) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                         

вул. Верховинської, поз. 29 та передати її у власність. 

 1.21. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Івана 

Франка 58-Б" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0616) 

площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Івана Франка, 58 «Б» та передати її у постійне 

користування. 

 1.22. Гр. Гатяш Любов Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0373) площею 0,0310 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Івана Шишкіна, 11 «а» та передати її у власність. 

 1.23. Гр. Зиковій Еріці Павлівні, гр. Алмаші Степану Павловичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0303) площею 0,0525 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Православній набережній, 10 та передати її у спільну сумісну 

власність. 

 1.24. Гр. Мелеш Володимиру Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:001:0374) площею 0,0277 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Івана Шишкіна, 9/1 та передати її у власність. 

 1.25. Гр. Грощак Агнесі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0293) площею 0,0527 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Заводській, 25 та передати її у власність. 

 1.26. Гр. Чаварзі Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0363) площею 0,0580 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Степана Разіна, 53 та передати її у власність. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

 - Фізичній особі-підприємцю Немеш Василю Михайловичу орендовану 

земельну ділянку загальною площею 0,3300 га на земельні ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0280 пл. 0,0875 га, кадастровий номер 

2110100000:16:001:0281 пл. 0,0661 га та кадастровий номер 

2110100000:16:001:0279 пл. 0,1764 га) для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача                       

(Белінського), 17. 

 - Договір оренди землі від 18.05.2018 року № 1969 визнати таким, що 

втратив чинність. 

 - Земельну ділянку площею 0,1764 га за кадастровим номером 

2110100000:16:001:0279 га перевести в землі запасу міста. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


