
 

 

    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. Чинчаві Марії Янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0425) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 2 та 

передати її у власність. 

 1.2. Гр. Шестидесятному Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0524) площею 0,0363 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Криничній, 12 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Санто Ілдиці Ернивівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0099) площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Іоаніќія Базиловича, 6 та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Югас Яношне та гр. Шерфезе Кларі Федорівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0571) площею 0,0910 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Перемоги, 140 та передати її у спільну сумісну власність. 

 1.5. Гр. Кеслер Наталії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0389) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Канальній, 32 та передати її у власність. 

 1.6. Гр. Бучок Михайлу Михайловичу та гр. Бучок Любові Михайлівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0526) площею                    

0,0538 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по вул. Братів Тобілевичів, 12 та передати її у спільну сумісну 

власність. 

 1.7. Гр. Дуркоті Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0388) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Доманинській, 254 та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Слободянюк Олексію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0527) площею 0,0115 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 4 та передати її в 

оренду строком на 5 років до ______2024 року. 

 1.9. Гр. Зубко Марії Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0525) площею 0,0308 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Криничній, 3 та 

передати її у власність. 

 1.10. Гр. Конюлич Юлії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0276) площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миколи Лисенка, 13 

та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Стасьо Людмилі Василівні та гр. Стасьо Тетяні Юріївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0368) площею                        

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

будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 105 та передати її у спільну 

часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

 1.12. Гр. Ровканич Вікторії Франківні та гр. Ревчук Ірині Франківні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0397) площею                        

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

будівель і споруд по пров. Підвальному, 26 та передати її у спільну часткову 

власність в рівних долях по ½ кожному. 

 1.13. Гр. Варзі Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:64:001:0064) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                         

Гагаріна, 131 та передати її у власність. 

 1.14. Гр. Фокіну Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0306) площею 0,0048 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Льва Толстого, 7 «в» та передати її у власність. 

 1.15. Гр. Сливці Тімеі Олександрівні та гр. Тарці Едіті Гаврилівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0200) площею 0,0683 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Павла Пестеля, 18 та передати її у спільну сумісну власність. 

 1.16. Гр. Сабадош Владиславу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0391) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Учительській, 17 та передати її у власність. 

 1.17. Гр. Карбованцю Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0354) площею 0,0762 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Дайбозькій, 17 та передати її у власність. 

 1.18. Гр. Ігнац Іболя Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0207) площею 0,0547 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вузькій, 32 та 

передати її у власність. 

 1.19. Гр. Палфі Золтану земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0206) площею 0,0505 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вузькій, 28 та 

передати її у власність. 

 1.20. Гр. Фоміній Галині Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0400) площею 0,0529 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 135 та 

передати її у власність. 

 1.21. Гр. Комінотто Антонію  Антеровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0409) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Юрія Гагаріна, 277 та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Пігош Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0400) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 33 та 

передати її у власність. 

1.23. Гр. Рачкулинцю Ярославу Вікентійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:63:001:0395) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Слави, 50 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»: 

- Департаменту міського господарства земельні ділянки                   

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1806 площею 0,0955 га),                                       

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1809 площею 0,0955 га),                     

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1805 площею 0,6044 га),                    

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1810 площею 0,0955 га),                   

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1808 площею 0,0955 га),                 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1807 площею 2,4437 га)  для будівництва 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                          

вул. Загорській з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 


