
 

 

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. Ужгородському міському пологовому будинку земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0134) площею 0,2899 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги по вул. Другетів, 79 та передати її в постійне 
користування. 

1.2. Гр. Штець Катерині Тиберівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:26:001:0221) площею 0,0518 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Павлова, 24 та 
передати її у власність. 

1.3. Гр. Сергун Ірині Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:15:001:0169) площею 0,0544 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Залізничному, 6 
та передати її у власність. 

1.4. Гр. Кунинець Христині Федорівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:14:001:0081) площею 0,0906 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Станційній, 58 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Логойді Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0292) площею 0,0578 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. С. Разіна, 32 
та передати її у власність. 

1.6. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:18:003:0031) площею 0,0240 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по  вул. Минайській, 34 та передати її в оренду строком на три 
роки до _______ грудня 2017 року. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «СК Петроліум» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0055)            
площею 0,2779 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
вул. Гагаріна, 36 «а» та передати її в оренду строком на три роки до _____ 
грудня 2017 року. 

1.8. Гр. Пекар Івану Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:17:001:0213) площею 0,0506 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Ваша, 46 та 
передати її у власність. 

1.9. Гр. Івашковичу Володимиру Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:16:001:0200) площею 0,0021 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Белінського, 19 гараж № 30 та 
передати її у власність. 

1.10. Гр. Ковач Оксані Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:68:001:0122) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 18 та 
передати її у власність. 

1.11. Гр. Собослай Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:29:001:0254) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Вірменській, 12 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Кречко Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:21:001:0465) площею 0,0560 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Вайди, 17 та 
передати її у власність. 

1.13. Гр. Дикун Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:15:001:0170) площею 0,0599 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Джамбула, 27 та 
передати її у власність. 

1.14. Гр. Попко Ірині Ласлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:21:001:0466) площею 0,0545 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міксата, 22 та 
передати її у власність. 

1.15. Гр. Туриніну Олександру Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0258) площею 0,0646 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Транспортній, 14 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Зухар Аллі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0276) площею 0,0613 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Високій, 4 та 
передати її у власність. 

1.17. Гр. Дроботенко Марині Ігорівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:55:001:0402) площею 0,0739 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Загорській, 174 та передати її у власність. 

1.18. Дошкільному навчальному закладу № 30 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:28:001:0185) площею 0,6530 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Шевченка, 42 
та передати її в постійне користування. 

1.19. Гр. Брензович Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0263) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Стародоманинській, 26 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Будинській Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0232) площею 0,0831 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Собранецькій, 34 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Миовканич Світлані Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0310) площею 0,0567 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Шкільній, 1 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки загальною             
площею 0,0066 га (кадастровий номер 2110100000:18:003:0047 земельної 
ділянки площею 0,0013 га), (кадастровий номер 2110100000:18:003:0046 
земельної ділянки площею 0,0053 га) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Минайській, 34 та передати її в оренду строком на три 
роки до ________ грудня 2017 року. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


