
 

 

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. Горват Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0071) площею 0,3219 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Сергія Мартина (вул. Паризької Комуни), 4 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.2. Гр. Гаспарян Аветіку Ванушовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0266) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Франтішека Тіхого зі зміною 

цільового призначення. 

 1.3. Гр. Зан Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0183) площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 5 та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Лялько Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0296) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 16 та передати її у власність. 

 1.5. Гр. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0572) площею 0,1835 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у мкрн. «Боздош» зі 

зміною цільового призначення. 

 1.6. Гр. Калабішка Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0362) площею 0,0630 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                                 



 

вул. Собранецькій, 147 «б»  та передати її в оренду строком на 5 років до 

______2024 року. 

 1.7. Гр. Галушка Людмилі Андріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0124) площею 0,0099 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Тиводара Легоцького, 56 «а»  та 

передати її в оренду строком на 5 років до ______2024 року. 

 1.8. Гр. Берчі Дарії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0252) площею 0,0059 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотистій, 16 та 

передати її в оренду строком на 5 років до ______2024 року. 

 1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАГА УЖ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0573) площею 0,0530 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Верховинській, 36                   

зі зміною цільового призначення. 

 1.10. Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі I  ступеня № 1 

з поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міської ради 

Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0355) площею 0,7160 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Високій, 4 «а» та передати її у постійне 

користування. 

 1.11. Гр. Кузьмі Василині Гейзівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1813)  площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 158 та 

передати її у власність. 

 1.12. Гр. Кузьмі Ользі Михайлівні, гр. Фрайтик Михайлу Михайловичу, 

гр. Горняк Світлані Михайлівні, гр. Омельчук Тетяні Михайлівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1815)  площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Загорській, 158 та передати її у спільну сумісну власність. 

 1.13. Гр. Ломазі Наталії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0356)  площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Героїв, б/н та 

передати її у власність. 

 1.14. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ШВАЧКА» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0528)   

площею 0,3609 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Олександра Богомольця, 18/22 та передати її в 

постійне користування. 

 1.15. Гр. Куцубей Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0182) площею 0,0028 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 10 та передати її у 

власність. 

 1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікнотех» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0227) площею 0,5258 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості по       



 

вул. Гранітній, 1 «в» та передати її в оренду строком на 5 років до ______2024 

року. 

 1.17. Гр. Горват Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0064) площею 0,0356 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по 

вул. Сергія Мартина, 4 зі зміною цільового призначення. 

 1.18. Гр. Лукей Луці Лукичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0217) площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Можайського, 9 та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Юско Арпаду Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0295) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, б/н поз. 9 та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Мордованцю Василю Юрійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0385) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 146 та передати її у 

власність. 

 1.21. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бодрог" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0124) площею 0,7700 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                        

вул. 8-го Березня, 48 «а» зі зміною цільового призначення. 

 1.22. Гр. Митровка Марті Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0298) площею 0,0027 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 27 та передати її у 

власність. 

 1.23. Гр. Комінотто Антонію Антеровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0411) площею 0,2375 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 277 та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0581) площею 0,1277 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її в оренду строком на 5 років до ______2024 року. 

 1.25. Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0178) площею 0,0773 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Брестській, 18 та передати її в 

оренду строком на 5 років до ______2024 року. 

 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 


