
 

 

    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. Олейник Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0174) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 24 та 

передати її у власність. 

 1.2. Гр. Муллахметовій Оксані Ласлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0426) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Запорізькій, 19 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Куруц Василині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0179) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 26 та 

передати її у власність. 

 1.4. Гр. Скляренку Анатолію Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0169) площею 0,0478 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Донській, 31 та передати її у власність. 

 1.5. Гр. Ряшко Дар’ї Андріївні  земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:01:002:0160 площею 0,0039 га) та (кадастровий номер 

2110100000:01:002:0159 площею 0,0076 га) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Олександра Митрака, 11/1 та передати її в оренду 

строком на 5 років до _____ 2024 року. 

 1.6. Гр. Комоні Катерині Янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0434)  площею 0,0323 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Львівській, 15 та 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  



передати її у власність. 

 1.7. Гр. Гібалюк Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0199) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                           

вул. Михайла Лучкая, 13 «а» та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Мага Інні Іванівні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0398 площею 0,0152 га), (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0397 площею 0,0682 га) та (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0399 площею 0,0076 га)  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 56 та 

передати їх у власність. 

 1.9. Гр. Черномордіній Валентині Нел’ївні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0399)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Глибокій, 13 та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Сушальському Андрію Григоровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1791)  площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Загорській, 161 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


