
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  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. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0111) площею 0,0369 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Залізничній, 3 "а"  та передати її в оренду строком на 5 

років до ______2023 року. 

1.2. Гр. Славік Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0361) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                               

вул. Стародоманинській, 33 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0095) площею 0,0030 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панаса Мирного, 2 та передати її у 

власність. 

1.4. Ужгородській міській раді (кадастровий номер 

2110100000:04:001:0212) площею 0,2752 га для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування на                         

пл. Поштовій, 3 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

1.5. Гр. Вагацькому Олександру Федоровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:60:001:0216) площею 0,0442 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по тупику Андезитовому, 6 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Пейтеру Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0271) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бейкешчобо, 15 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Коцур Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0166) площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 30 "в" та передати її в оренду строком на 5 

років до ______2023 року. 

1.8. Гр. Товтик Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0385) площею 0,0172 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Іштвана Дендеші, 142 та передати її у власність. 

1.9. Релігійній громаді української православної церкви свт. Луки (Войно-

Ясенецького) м. Ужгород земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0282) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій по вул. Олександра                

Грибоєдова, 20 "а" та передати її у постійне користування. 

1.10. Гр. Товтину Івану Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:12:001:0169) площею 0,0028 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 61/43 та передати її в оренду 

строком на 5 років до ______2023 року. 

1.11. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0563) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Радіщева, 1  та 

передати її в оренду строком на 5 років до ______2023 року. 

1.12. Навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня-

дошкільний навчальний заклад «Престиж» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0230) площею 1,1000 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Василя Комендаря (Джамбула), 48  та передати 

її в постійне користування. 

 1.13. Гр. Луценко Галині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0273) площею 0,0398 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого, поз. 128 та 

передати її у власність. 

 1.14. Гр. Роля Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0387) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 15 та 

передати її у власність. 

 1.15. Комунальному підприємству "Стадіон "Авангард" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0247) площею 9,9060 га для 

будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту по                  

вул. Івана Франка, 1 та передати її в постійне користування. 
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 1.16. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

"Університетський 8" земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0364) площею 0,3600 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по пров. Університетському, 8 та 

передати її в постійне користування. 

 1.17. Гр. Дідик Леоніду Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0117) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (вул. Дівоча), поз. 74 та 

передати її у власність. 

 1.18. Гр. Симканичу Вікентію Дьердьевичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0374) площею 0,1306 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 97 та передати 

її у власність. 

1.19. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0297) площею 0,0410 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 3/6 та передати її в оренду 

строком на 5 років до ______2023 року. 

 1.20. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0867) площею 1,0382 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Загорській, б/н та передати її у власність. 

 1.21. Гр. Гусак Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0207) площею 0,0405 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 37 зі зміною цільового 

призначення. 

 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


