
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 листопада 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1509_                 
 
 
Про затвердження та відмову 
у затвердженні 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. Газуді Анатолію Еліяшовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0330) площею 0,0577 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Болотинській, 11 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Кокіну Володимиру Олексійовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:65:002:0061) площею 0,0996 га для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств по вул. П. Комуни, 4 та надати її в 
оренду строком на 3 роки до сьомого листопада 2017 року. 

1.3. Гр. Когутка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:61:001:0326) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 79 та 
передати її у власність. 

1.4. Гр. Гулянич Адріані Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:45:001:0529) площею 0,0977 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Гірському та 
передати її у власність. 
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1.5. Гр. Мишко Валерії Сергіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0280) площею 0,0686 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 55 та 
передати її у власність. 

1.6. Гр. Тотару Борнобашу Борновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:30:001:0127) площею 0,0297 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          
вул. Д. В. Чепура, 12 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Миронюку Івану Святославовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:53:001:0755) площею 0,0350 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Озерній, б/н та передати її у власність. 

1.8. Гр. Молнар Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:69:001:0354) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 182 та 
передати її у власність. 

1.9. Гр. Поштак Богдану Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:37:001:0259) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Оноківській,11 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Товт Марії Дьєрдьївні, гр. Арвай Аллі Іванівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:59:001:0337) площею 0,0580 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Ужанській, 8 та передати її у спільну сумісну власність. 

1.11. Гр. Качур Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0301) площею 0,0700 га будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Слави, 28 та 
передати її у власність. 

1.12. Гр. Костю Андору Степановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0305) площею 0,0531 га будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          
вул. Дендеші, 147 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Ключкович Мирославі Михайлівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:52:001:0270) площею 0,0539 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Щедріна, 139 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Шевченко Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:51:001:0736) площею 0,0583 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Чехова, 5 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Гавриловій Олені Леонідівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0447) площею 0,0590 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Перемоги, 134 «а» та передати її у власність. 

1.16. Гр. Посоленику Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0458) площею 0,0290 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Снігурського, 2 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Сливканичу Володимиру Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0220) площею 0,0300 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по  вул. Доманинській, 265 "а" та передати її у власність. 

1.18. Гр. Микулець Андрію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:46:001:0261) площею 0,0684 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Серебристій, 35 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Варцабі Кристині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:30:001:0140) площею 0,0500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Чепура, 4 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Лялько Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:002:0092) площею 0,0152 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, б/н та надати її в оренду 
строком на 3 роки до сьомого листопада 2017 року. 

 
2. Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою 

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

 
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «МП Клуб» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:002:0028) площею 0,2807 га для 
трубопровідного транспорту по вул. Гранітній  та передати її в оренду. 

2.2. Публічному акціонерному товариству «Машинобудівний завод Тиса» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0062) площею   
0,6363 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. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин ( Кручаниця В.В.). 
 
 
 
Секретар ради                                                                                В. Семаль 


