
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 жовтня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 412                           
      

Про затвердження 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. Павлишин Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0274) площею 0,0565 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Нахімова, 45 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Лешаничу Петру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0340) площею 0,0996 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Стефаника, поз. 217 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Моренову Юрію Валентиновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0143) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Ульцинській, 29 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Гецко Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0235) площею 0,0530 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Словацькій, 23 та 

передати її у власність. 
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1.5. Гр. Тидір Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0150) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Корвалліській, 47 

та передати її у власність. 

1.6. Гр. Чучці Ользі Іванівні земельної ділянки загальною площею    

0,0127 га (кадастровий номер 2110100000:31:001:0295 площею 0,0107 га), 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0294 площею 0,0020 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Цегольнянській, 6 та передати її в оренду строком на 5 років до 

18 жовтня 2021 року. 

1.7. Гр. Мельник Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0261) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на пл. Лаборця, 2 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Дуран Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0260) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів на пл. Лаборця, 2 та передати її у власність.  

1.9. Гр. Фенцику Юрію Степановичу земельної ділянки загальною 

площею 0,0280 га (кадастровий номер 2110100000:59:001:0304                              

площею 0,0056 га), (кадастровий номер 2110100000:59:001:0305                               

площею 0,0224 га) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 76 "а" та передати її у 

власність. 

1.10. Гр. Гомаді Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0325) площею 0,0615 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Краснодонців, 8 та передати її у власність. 

1.11. Навчально - виховному комплексу «Ужгородський економічний 

ліцей, ЗОШ I-II ступенів» Ужгородської міської ради земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0278) площею 0,7235 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на пл. Ш. Петефі, 15 та 

передати її в постійне користування. 

1.12. Гр. Минайло-Приходько Вікторії Іванівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0491) площею 0,0272 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Далекій, 18 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Сінчаку Володимиру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0156) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Мирній, 14 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Лешко Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0155) площею 0,0619 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                            

вул. Мирній, 16 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Швордак Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0154) площею 0,0629 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Мирній, 12 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Олексій Віталію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0152) площею 0,0651 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Літній, 8 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Журавльову Віктору Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0153) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 9 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Ужва Тетяні Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0151) площею 0,0628 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. О. Гончара, 20 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Стасьо Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0184) площею 0,0462 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Борканюка, 5 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Пекарюк Федору Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0149) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

пров. Фермерському, 17 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Кудрявцевій Тетяні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0297) площею 0,0640 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Кошицькій, 25 та передати її у власність. 

1.22. Релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви (Георгіївської) 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0189) площею                 

0,0307 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій в мікрорайоні «Радванка» та передати її в постійне 

користування. 

1.23. Гр. Самсоновій Оксані Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0157) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Світлій, 18 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Байзі Ніні Валеріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0284) площею 0,0176 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на пл. Лаборця, 13 та 

передати її у власність. 

1.25. Гр. Сабов Ганні Янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0285) площею 0,0088 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на пл. Лаборця, 13 та 

передати її у власність. 

1.26. Гр. Горзо Іштвану Тіборовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0289) площею 0,0614 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Руській, 34 та передати її у власність. 

1.27. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0190) 

площею 0,0766 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров`я та соціальної допомоги по вул. Гранітній, 8 "а" та передати її 

в постійне користування. 

1.28. Гр. Долгош Магдалині Йосипівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0326) площею 0,0551 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Ст. Разіна, 62 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Покорбі Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0259) площею 0,0050 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          

пр. Свободи, 55/82 та передати її в оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 

року. 

1.30. Гр. Федоришин Наталії Валеріївні земельної ділянки загальною 

площею 0,0488 га (кадастровий номер 2110100000:33:001:0207 площею    

0,0320 га), (кадастровий номер 2110100000:33:001:0208 площею 0,0168 га), для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бачинського, 35 "а"та передати її у власність. 

1.31. Гр. Павленко Вікторії Вадимівні земельної ділянки загальною 

площею 0,0098 га (кадастровий номер 2110100000:08:001:0070 площею    

0,0062 га), (кадастровий номер 2110100000:08:001:0069 площею 0,0036 га), для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Герцена, 10/2 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Повханич Єлизаветі Антонівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0381) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Малокам`яній, 4 "а" та передати її у власність. 

1.33. Гр. Чернець Лідії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0147) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 43 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 року. 

1.34. Гр. Петричко Віктору Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:67:001:0155) площею 0,0641 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 42 зі зміною цільового 

призначення. 

1.35. Гр. Вадаському Андрію Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0185) площею 0,0460 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Багратіона, 1 та передати її у власність. 

1.36. Гр. Поповичу Ріхарду Ріхардовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0755) площею 0,0277 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. 

Франка, 1 "б", котедж 4 та передати її у власність. 
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1.37. Приватному підприємству "Гроза РД" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:64:001:0035) площею 0,0358 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Проектній, 7 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 року. 

1.38. Гр. Анталовці Тетяні Петрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0097) площею 0,0020 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, 5 та передати її у власність. 

1.39. Гр. Данч Тамарі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0486) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Капушанській, 157 "а" та передати її в 

оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 року. 

1.40. Гр. Феєр Віктору Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:09:001:0012) площею 0,0278 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ольбрахта, 7м, 7л, 

7і, 7к та передати її в оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 року. 

1.41. Гр. Кирилюк Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0531) площею 0,0701 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Теодора Ромжі та передати її у власність. 

1.42. Гр. Малеш Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0379) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 46 та 

передати її у власність. 

1.43. Гр. Човці Анжелі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0074) площею 0,0018 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Підградській, 20/1 

та передати її в оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 року. 

1.44. Гр. Мельнику Віктору Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0494) площею 0,0652 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Стрільничній, 98 та передати її в оренду строком на 5 років до                    

18 жовтня 2021 року.  

1.45. Гр. Петровцію Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0291) площею 0,0165 га для будівництва та 

обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування по вул. Мукачівській, 44 та передати її в оренду строком на 5 років 

до 18 жовтня 2021 року.  

1.46. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0346) площею 0,0169 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

Слов`янській набережній, 21 та передати її в оренду строком на 10 років до      

18 жовтня 2026 року.  

1.47. Гр. Стропко Марії Василівні та гр. Гібалі Наталії Михайлівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0335) площею 0,0595 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Болотинській, 43 та передати її у власність.  
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1.48. Компанії "М Файненс" у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0191) площею 0,0748 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Волошина, 26 та передати її в оренду строком на 5 

років до 18 жовтня 2021 року. 

1.49. Гр. Гузинець Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0333) площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 39 та 

передати її у власність. 

1.50. Гр. Ганбарову Петру Керимовичу, гр. Пересті Юрію Юрійовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:002:0037) площею   

0,0329 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров`я та соціальної допомоги по вул. Швабській, 43 зі зміною цільового 

призначення. 

1.51. Гр. Васкову Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0267) площею 0,0925 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Собранецькій, 82 та передати її у власність. 

1.52. Гр. Калгушкіній Світлані Юліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0159) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. О. Гончара, 9 та передати її у власність. 

1.53. Гр. Гедеш Георгію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0338) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Садовій, 17 та передати її у власність. 

1.54. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс-Уж» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:14:001:0102) площею                            

0,9400 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Дубовій, 1 та передати її в оренду строком на 5 років до 

18 жовтня 2021 року. 

1.55. Гр. Вишневському Андрію Арпадовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0208) площею 0,0470 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                     

вул. Швабській, 40 «а» зі зміною цільового призначення. 

1.56. Гр. Гам Мирославі Дюлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0186) площею 0,0738 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 7 та 

передати її у власність. 

1.57. Гр. Попадинцю Михайлу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0758) площею 0,0556 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гарайди, 45 та передати її у власність. 

1.58. Гр. Цупі Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0166) площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по                            

вул. Малоземельній, 20 та передати її у власність. 

1.59. Гр. Дубській Катерині Андріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0331) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Гвардійській, 50 та передати її у власність. 

1.60. Гр. Кулчар Єві Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0350) площею 0,0674 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 12 та 

передати її у власність. 

1.61. Гр. Гладиш Юрію Адамовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0167) площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Князя Олега, 161 

та передати її у власність. 

1.62. Гр. Варцабі Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0301) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 26 

та передати її у власність. 

1.63. Гр. Фальковському Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0212 площею 0,0092 га), (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0211 площею 0,0327 га)  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Другетів, 63  та передати її у власність. 

1.64. Гр. Опшитнику Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:002:0041) площею 0,0111 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 3 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 року. 

1.65. Гр. Кохан Катерині Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:05:001:0077) площею 0,0028 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Корятовича, 3 "а" та передати її в 

оренду строком на 5 років до 18 жовтня 2021 року. 

1.66. Гр. Антонову Роману Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0300) площею 0,0099 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.67. Гр. Легач Ярославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0302) площею 0,0099 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.68. Гр. Барні Людмилі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:002:0208) площею 0,0628 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в мікрорайоні "Боздош", 10 "б" зі 

зміною цільового призначення. 

1.69. Гр. Несух Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0217) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в районі                        

вул. Собранецької – Серебристої зі зміною цільового призначення. 
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1.70. Гр. Мелкумян Арсену Суреновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:0207) площею 0,0405 га для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд додаткових послуг та допоміжних операцій по 

вул. Минайській, 37 та передати її в оренду строком на 5 років до                       

18 жовтня 2021 року. 

1.71. Гр. Смоляковій Анні Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0180) площею 0,0230 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

пров. Залізничному, 7 та передати її у власність. 

 

 

2. 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 


