
 

 

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. Гецка Марті Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0439) площею 0,0884 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 140 «а»  
та передати її у власність  

1.2. Гр. Мигалко Івану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:52:001:0301) площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Малиновій, 23  та 
передати її у власність. 

1.3. Гр. Саглиці Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0217) площею 0,0925 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 16  та 
передати її у власність. 

1.4. Гр. Волинець Едварду Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:46:001:0231) площею 0,0545 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Каштановій, 14  та передати її у власність. 

1.5. Гр. Лесьо Володимиру Іллічу, гр. Лесьо Ніні Іванівні земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0300) площею 0,0612 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Довбуша, 10  та передати її у спільну сумісну власність. 



1.6. Гр. Пушкаш Олександру Степановичу, гр. Келеменне-Пушкаш Єві, 
гр. Пушкаш Марії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:15:001:0167) площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Залізничному, 18  
та передати її у спільну сумісну власність. 

1.7. Гр. Бушко Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:37:001:0244) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 
Транспортній, 59  та передати її у власність.  

1.8. Гр. Жижак Маргариті Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0245) площею 0,0153 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Дружній, 5 та 
передати її у власність.  

1.9. Закарпатському обласному наркологічному диспансеру земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:34:001:0100) площею 0,1927 га  для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги по вул. Електрозаводській, 39 та передати її в постійне 
користування. 

1.10. Гр. Юращуку Миколі Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:10:001:0257) площею 0,0070 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по  вул. Руській, 64  та передати її у власність. 

1.11. Балог Борбалі Людвиківні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0268) площею 0,0522 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Локоти, 8  та 
передати її у власність.  

1.12. Гр. Федаш Степану Яковичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0297) площею 0,0910 га для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Рильського, 19 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.). 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


