
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXIV_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 лютого 2019 року                 м. Ужгород                                 № 1472                             

 

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. Балега Лесі Володимирівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0205) площею 0,0181 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Августина 

Волошина, 43/8 та передати її у власність. 

 1.2. Гр. Бедь Каріні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0237) площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Олександра Бородіна, б/н та передати її в оренду 

строком на 5 років до 28 лютого 2024 року. 

 1.3. Гр. Ружицькій Маріанні Янківні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0402) площею 0,0022 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30 АГК «Іскра», гараж                   

№ 76 та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Ондричко Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1811) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 150 та 

передати її у власність. 

 1.5. Гр. Рега Віталію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0304) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування 



 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Гусакському, 23 

та передати її у власність. 

 1.6. Гр. Возняк Ігорю Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0401) площею 0,0022 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30 АГК «Іскра», гараж               

№ 11 та передати її у власність. 

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

2110100000:63:001:0402) площею 0,0800 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянській, 15 та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Анталик Борису Вячеславовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0261) площею 0,0264 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Міклоша Берчені, 32/5 та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Сахно Наталії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0401) площею 0,0787 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Іштвана Дендеші, 144 та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Козуб Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0282) площею 0,0071 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 22, прим. 2 «а» та передати її в оренду 

строком на 5 років до 28 лютого 2024 року. 

 1.11. Гр. Дурневичу Антону Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0353) площею 0,0845 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Університетської та передати її у власність. 

 1.12. Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0352) площею 0,1029 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 42 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.13. Гр. Русник Людмилі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0247) площею 0,0066 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Корзо, 13 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.14. Гр. Медведєву Валерію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0124) площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Острівній та передати її у власність. 

 1.15. Фізичній особі-підприємцю Семйон Романасу Михайловичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0400) площею 0,0120 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 152 

«а» та передати її в оренду строком на 5 років до 28 лютого 2024 року. 

 1.16. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Керченське-

Ужгород» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0293) 

площею 0,6065 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Керченській, 7-7 «а» та передати її в постійне 

користування. 

 1.17. Гр. Маленковій Еллі Сергіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0065) площею 0,4284 га для розміщення та 



 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  вул. Олександра 

Блистіва, 20 та передати її в оренду строком на 5 років до 28 лютого 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 

 


