
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

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 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 
юридичним та фізичним особам: 

 
1.1. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:70:001:0009) площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по Слов’янській набережній, 4 та передати її в оренду строком 
на 3 роки до _________ січня 2018 року. 

1.2. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки загальною площею 
0,0131 га (кадастровий номер 2110100000:70:001:0024 земельної ділянки 
площею 0,0038 га), (кадастровий номер 2110100000:07:001:0025 земельної 
ділянки площею 0,0027 га),  (кадастровий номер 2110100000:07:001:0026 
земельної ділянки площею 0,0066 га)  для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по Слов’янській набережній, 4 та передати її в оренду строком 
на 3 роки до _________ січня 2018 року. 

1.3. Гр. Савіній Вікторії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0468) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Перемоги, 122 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Радченко Людмилі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:52:001:0315) площею 0,0511 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Щедріна, 42 та 
передати її у власність. 
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1.5. Гр. Тормі Єві Ференцівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0442) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 5 та 
передати її у власність. 

1.6. Гр. Ісайчику Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:69:001:0338) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Жатковича, 88 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Бауер Анжеліці Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0306) площею 0,0598 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. М. Вовчка, 15 та 
передати її у власність. 

1.8. Гр. Адамчук Тетяні Сергіївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:29:001:0198) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 7  та 
передати її у власність. 

1.9. Гр. Кучерявій Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:44:001:0266) площею 0,0718 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Райдужній, 51 та 
передати її у власність. 

1.10. Публічному акціонерному товариству «Машинобудівний завод 
Тиса» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0063) площею 
18,1637 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості по вул. П. Комуни, 4 та передати її в оренду строком на 3 роки 
до _________ січня 2018 року. 

1.11. Гр. Воробйову Геннадію Анатолійовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:28:001:0186) площею 0,0550 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гвардійській, 12/1 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Солянику Михайлу Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:55:001:0405) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 

1.13. Гр. Кулик Оксані Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0280) площею 0,0372 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Білоруській, 4 та 
передати її у власність. 

1.14. Гр. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0443) площею 0,0930 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Перемоги (біля будинку № 136)  та передати її у власність. 

1.15. Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:55:001:0406) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської 
та передати її у власність. 
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1.16. Гр. Попович Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0407) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської 
та передати її у власність. 

1.17. Гр. Желізняк Ганні Митрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0313) площею 0,0714 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 3 та 
передати її у власність. 

1.18. Гр. Ремецькі Йожефу Йожефовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0306) площею 0,0962 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Томчанія, 13 та передати її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин ( Кручаниця В.В.). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


