
 

 

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. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

 
1.1. Гр. Меденцій Мирославу Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0264) площею 0,0566 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Я. Гуса, 27  та передати її у власність. 

1.2. Гр. Ковачу Валерію Миколайовичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:69:001:0349) площею 0,0869 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Барвінковій, 9  та передати її у власність. 

1.3. Гр. Порохнюк Ганні Йосипівні, гр. Білак Володимиру Йосиповичу, 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0251) площею 0,0599 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, по вул. Кавказькій, 20 та передати її у спільну сумісну 
власність. 

1.4. Гр. Манусевич Аллі Вячеславівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:08:001:0123) площею 0,0194 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Базиловича, 5  та передати її у власність. 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Медичне училище 
«Медик» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0262) 
площею 0,0889 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 



по вул. Мукачівській, 44  та надати її в оренду строком на 3 роки до _____ 
липня  2017 року. 

1.6. Гр. Молнар Віктору Івановичу  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0260) площею 0,0589 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шишкіна, 66  та 
передати її у власність. 

1.7. Гр. Радь Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:61:001:0325) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 121 та 
передати її у власність. 

1.8. Гр. Куцик Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:61:001:0324) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 121 «а»  
та передати її у власність. 

1.9. Гр. Лоцов Юрію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:39:001:0259) площею 0,0592 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дарвіна, 18  та 
передати її у власність. 

1.10. 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. 

1.11.  Гр. Бологовій Тетяні Золтанівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:41:001:0450) площею 0,0939 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Далекій, 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.). 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


