
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _V_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 липня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 283                           

      

                                                              

Про затвердження та відмову  

у затвердженні проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 

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 

статей 12, 40, 79-1, 92, 118, 122 - 126, 186 Земельного кодексу України, Закону 

України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності", Законів України 

"Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про землеустрій", "Про оренду землі"  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  

підприємцям: 

 

1.1. Гр. Жолтані Миколі Івановичу, гр. Сільваші Володимиру 

Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0050) 

площею 0,0468 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             

вул. Підградській, 40 та передати її в оренду строком на 5 років до 14 липня 

2021 року. 

1.2. Гр. Немеш Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:04:001:0207) площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по набережній Незалежності – площа Пушкіна, 3 та передати 

її в оренду строком на 1 рік до 14 липня 2017 року. 

1.3. Гр. Фуглевич Марії Йосифівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0091) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                     

вул. Навчальній, 23 та передати її у власність. 
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1.4. Гр. Ганбарову Петру Керимовичу, гр. Переста Юрію 

Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0239) 

площею 0,0763 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул. Вузькій, 17 зі зміною 

цільового призначення. 

1.5. Гр. Катуні Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0481) площею 0,0168 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                     

вул. Володимирській, 57 «а» та передати її у власність. 

1.6. Гр. Кафарову Расіму Беюк-Ага огли земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0121) площею 0,0634 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 

Трав’яному, 10 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Горчакову Віталію Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0192) площею 0,0160 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Жупанатській, 11 зі 

зміною цільового призначення. 

1.8. Гр. Куцкір Михайлу Семеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0126) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Каянській, 27 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Гліба Надії Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0141) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                      

вул. З. Нільсена, 19 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Лошак Діані Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0570) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Федаки та 

передати її у власність. 

1.11. Гр. Купаші Андріані Вікторівні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0256) площею 0,0030 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/34 та передати її в оренду 

строком на 5 років до 14 липня 2021 року. 

1.12. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0230) площею 0,1412 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по Студентській 

набережній, 2 «а» та передати її в оренду строком на 5 років до 14 липня 2021 

року. 

1.13. Гр. Піміновій Олені Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0107) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Гончара, 25, поз. 107 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Юращук Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0735) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років до 14 липня 2021 року. 
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1.15. Гр. Волощук Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0734) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років до 14 липня 2021 року. 

1.16. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0733) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років до 14 липня 2021 року. 

1.17. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0732) площею 0,0650 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Гвардійської та передати її в оренду строком на 5 років до 14 липня 2021 

року. 

1.18. Гр. Логвін Олегу В'ячеславовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0116) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Я. Мудрого, 143 "а" та передати її у власність. 

1.19. Гр. Богоцькому Євгенію Вільгельмовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0235) площею 0,0300 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Підградській, 33 "б" зі 

зміною цільового призначення.  

1.20. Гр. Рогань Олександру Гейзовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0334) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд район                  

вул. Стефаника, поз.78 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Русин Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0138) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Кроснівській, 50 та передати її у власність. 

1.22. Приватному акціонерному товариству "Закарпатінтерпорт" 

земельної ділянки площею 0,2000 га (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0328) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 та передати її в оренду 

строком на 5 років до 14 липня 2021 року. 

1.23. Гр. Запрутняку Вадиму Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0711) площею 0,0399 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Щедріна, б/н та передати її в оренду строком на 5 років до 14 липня 2021 

року. 

1.24. Гр. Румянцеву Тарасу Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0068) площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                     

вул. Панаса Мирного, б/н та передати її в оренду строком на 5 років до 14 

липня 2021 року. 
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1.25. Фізичній особі-підприємцю Філіповій Ганні Григорівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0072) площею 0,0098 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 33 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 14 липня 2021 року. 

1.26. Гр. Каплар Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0172) площею 0,0120 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Другетів, 69 та передати її в оренду строком на 5 років до 14 липня 2021 

року. 

1.27. Гр. Осташ Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0248) площею 0,0330 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22/20 та передати її в оренду 

строком на 5 років до 14 липня 2021 року. 

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

2110100000:71:001:0002) площею 0,0808 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 4 та передати її в оренду строком 

на 5 років до 14 липня 2021 року. 

 

2. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки: 

 

 Релігійній громаді УПЦ Київського патріархату Святих 

Рівноапостольних князя Володимира Великого і княгині Ольги (кадастровий 

номер 2110100000:19:003:0034) площею 0,2787 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по                         

вул. Минайській, 71 та передати її в постійне користування. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


