
                             

                                Доповнення до проекту рішення №______ 
 

 

«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: 

 1.26. Органу самоорганізації населення будинковому комітету 

«Залізничник» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0218) 

площею 0,3513 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Коритнянській, 4 та передати її в постійне 

користування. 

 1.27. Гр. Добош Наталії Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0237) площею 0,0137 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Капушанській (вул. Перемоги), 15 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.28. Гр. Сільваші Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:002:0065) площею 0,0216 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на       

пл. Шандора Петефі, 46/3 зі зміною цільового призначення. 

 1.29. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Щедріна 30" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0816) площею                 

0,2030 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 30 та передати її в постійне 

користування. 

 1.30. Громадській організації «Товариство угорської культури 

Закарпаття» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0098) 

площею 0,0202 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій на пл. Жупанатській, 12, прим. 4 та передати її в оренду 

строком на 5 років до ______2024 року. 

 1.31. Гр. Стасів Галині Остапівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0282) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                        

вул. Чабанівській, 10 та передати її у власність. 



 

 1.32. Гр. Семсичко Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0283) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Чабанівській, 4  та передати її у власність. 

 1.33. Гр. Богоста Михайлу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:003:0024) площею 0,0676 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 26 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.34. Гр. Кузику Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0234) площею 0,0244 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Швабській, 49 зі 

зміною цільового призначення. 

 1.35. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "М.Божук-6" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0262) площею                 

0,2000 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Миколаї Божук, 6 та передати її в постійне користування. 

 1.36. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0325) площею 0,1080 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення. 

 1.37. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0324) площею 0,1266 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення. 

 1.38. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0263) площею   

0,0079 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                                        

пров. Приютському, 10 «а» та передати її в оренду строком на 5 років до 

______2024 року. 

 1.39. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0184) площею    

0,0090 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                                  

вул. Другетів, 172 «а» та передати її в оренду строком на 5 років до ______  

2024 року. 

 1.40. Закарпатському науково-дослідному експертно-криміналістичному 

центру МВС України земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0502) площею 0,7161 га для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС по Слов’янській 

набережній, 25 та передати її у постійне користування. 

 1.41. Гр. Пейк Наталії Георгіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0406) площею 0,2484 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Михайла Томчанія, 17 та передати її у власність. 

 1.42. Гр. Янєву Олександру Миколайовичу зі зміною цільового 

призначення земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0041) 



 

площею 0,0395 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вірменській 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 

 


