
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

              _____  _  сесія    VI  І   _  скликання

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____

_________________                      м. Ужгород                                          

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:

1.1. Гр. Якубик Ігорю Степановичу, гр. Ревес Оксані Степанівні земельної
ділянки  (кадастровий  номер  2110100000:59:001:0386)  площею
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  по   вул.  Стефаника,  13  та  передати  її у  спільну  часткову
власність.

1.2. Гр.  Митровці  Михайлу  Миколайовичу  земельної  ділянки
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0171) площею 0,0540 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.
Пшеничній, 1та передати її у власність.

1.3. Гр. Секереш Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:56:001:0172)  площею  0,0629  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Ясній, 22 та передати її у власність.

1.4. Гр. Йовсай Валерії Емерихівні земельної ділянки (кадастровий номер
2110100000:33:001:0213) площею 0,0516 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мала, 8 та передати
її у власність.



1.5. Гр. Вонхольській Тетяні Геннадіївні земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:56:001:0173)  площею  0,0595  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.
Саксаганського, 160 та передати її у власність.

1.6. Гр.  Лада  Любові  Василівні  земельної  ділянки  (кадастровий  номер
2110100000:69:001:0380)  площею  0,0359  га  ведення  особистого  селянського
господарства по вул. Гагаріна, 262 та передати її у власність.

1.7. Гр. Фучко Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер
2110100000:68:001:0154) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 12 та
передати її у власність.

1.8. Відділу  урядового  фельд’єгерського  зв’язку  Державної  служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України в місті Ужгороді земельної
ділянки  (кадастровий  номер  2110100000:56:001:0179)  площею  0,1500  га  для
будівництва  і  обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку в районі
вул. Ярослава Мудрого – вул. Загорської та передати її в постійне користування.

1.9. Гр. Тислюк Віктору Олександровичу земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:39:001:0281)  площею  0,0561  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        вул.
Академіка Грабаря, 12 та передати її у власність.

1.10. Гр. Гріцку Анатолію Пийтеровичу земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:56:001:0175)  площею  0,0629  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Горсенській, 21 та передати її у власність.

1.11. Гр.  Петрішку  Олександру  Ярославовичу  земельної  ділянки
(кадастровий номер 2110100000:39:001:0279) площею 0,0596 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул.
В. Гуци, 22 та передати її у власність.

1.12. Гр.  Петрушевському  Михайлу  Сергійовичу  земельної  ділянки
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0178) площею 0,0518 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул.
Колосковій, 21 та передати її у власність.

1.13. Гр. Рурич Романі Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер
2110100000:56:001:0122) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  мкрн.  "ім.  Ярослава
Мудрого" по вул. Каянській, 13 та передати її у власність.

1.14. Гр.  Станичаку  Івану  Юрійовичу  земельної  ділянки  (кадастровий
номер  2110100000:69:001:0381)  площею  0,0813  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Барвінковій, 36 «а» та передати її у власність.

1.15. Гр. Звурській Надії Луківні земельної ділянки (кадастровий номер
2110100000:37:001:0330) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд по вул.  Мічуріна,  46 та
передати її у власність.

1.16. Гр. Белкіну Андрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:56:001:0182)  площею  0,0629  га  для  будівництва  та
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров.
Каховському, 7 та передати її у власність.

1.17. Гр.  Лавкай  Антоніні  Антоніївні  земельної  ділянки  (кадастровий
номер  2110100000:62:001:0330)  площею  0,0592  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        вул.
Єрмака, 54 та передати її у власність.

1.18. Гр. Соханич Магді Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер
2110100000:63:001:0343) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Високій (Горянської Ротонди), 5 та передати її у власність.

1.19. Гр.  Данацко  Мар’яні  Михайлівні  земельної  ділянки  (кадастровий
номер  2110100000:40:001:0045)  площею  0,1000  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Північній, 105 та передати її у власність.

1.20. Гр. Яценку Юхиму Володимировичу земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:56:001:0183)  площею  0,0629  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд в районі
вул. Ярослава Мудрого, поз. 1 та передати її у власність.

1.21. Закарпатській  обласній  колегії  адвокатів  земельної  ділянки
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0252) площею 0,0002 га для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови на                           пл.
Театральній, 13 та передати її в оренду строком на 1 рік до ____2017 року.

1.22. Гр.  Михайлянц  Аллі  Михайлівні  земельної  ділянки  (кадастровий
номер  2110100000:29:001:0268)  площею  0,0372  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Керченській, 22/1 та передати її у власність.

1.23. Гр.  Івашкович Оксані  Михайлівні  земельної  ділянки (кадастровий
номер  2110100000:56:001:0181)  площею  0,0693  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Малоземельній, 12 та передати її у власність.

1.24. Гр.  Немеш  Мар’яні  Степанівні  земельної  ділянки  (кадастровий
номер  2110100000:24:001:0478)  площею  0,1000  га  для  будівництва  та
обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку  в  мкрн.  «Боздош»  зі
зміною цільового призначення.

1.25. Гр. Немеш Петру Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер
2110100000:05:001:0085)  площею  0,0100  га  для  будівництва  індивідуальних
гаражів по вул. Фединця, 14 «а», гараж літ. «б» та передати її у власність.

1.26. Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  "ТОР  Ужгород"
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  2110100000:48:001:0018)  площею
0,1652 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  в районі
об’їзної дороги та передати її в оренду строком на 5 років                     до
____2021 року.

1.27. Гр.  Мусійовському  Мирону  Миколайовичу  земельної  ділянки
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0285) площею 0,0315 га для будівництва

3



та обслуговування будівель торгівлі по вул. Учительській, 2 зі зміною цільового
призначення.

1.28. Гр. Онуфер Світлані Володимирівні земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:03:001:0242)  площею  0,0009  га  для  будівництва  та
обслуговування будівель торгівлі по вул. Гойди, 28 прим. 35  та передати її в
оренду строком на 5 років до ____2021 року.

1.29. Гр. Онуфер Світлані Володимирівні земельної ділянки (кадастровий
номер  2110100000:03:001:0241)  площею  0,0009  га  для  будівництва  та
обслуговування  будівель  торгівлі  по вул.  Гойди,  28  прим.  2  та  передати  її в
оренду строком на 5 років до ____2021 року.

1.30. Гр.  Футорняку  Руслану  Миколайовичу  земельної  ділянки
(кадастровий номер 2110100000:34:001:0256) площею 0,1000 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.
Електрозаводській, б/н та передати її у власність.

1.31. Гр. Сурмі Лілії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер
2110100000:34:001:0255) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність.

1.32. Гр.  Головей  Андрію Вікторовичу  земельної  ділянки  (кадастровий
номер  2110100000:34:001:0236)  площею  0,1000  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність.

1.33. Гр.  Тертичному  Володимиру  Олександровичу  земельної  ділянки
(кадастровий номер 2110100000:34:001:0239) площею 0,1000 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.
Електрозаводській, б/н та передати її у власність .

1.34. Гр.  Куцин  Надії  Василівні  земельної  ділянки  (кадастровий  номер
2110100000:34:001:0257) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по
вул. Електрозаводській, б/н 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
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