
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXVI_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2019 року                 м. Ужгород                                 № 1562                            

  

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "29 Сечені" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0284) площею     

0,5134 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Іштвана Сечені, 29 та передати її в постійне користування. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0314) площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора Петефі, 17 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 30 травня 2024 року. 

1.3. Гр. Куклишин Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0402) площею 0,0726 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Доманинській, 309 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Макогін Сергію Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0284) площею 0,0398 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Ярослава Мудрого, 113 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Данюк Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0402) площею 0,0276 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Черешневій, 66 та 

передати її у власність. 

 



 

1.6. Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління  

«Промжитлобуд» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:65:001:0077) площею 2,2319 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької Комуни), 2 та передати 

її в оренду строком на 5 років до 30 травня 2024 року. 

1.7. Гр. Куруц Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0184) площею 0,0179 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 26  та 

передати її у власність. 

1.8. Гр. Ключковичу Мирославу Петровичу земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0086 площею 0,0112 га) та (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0087 площею 0,0014 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Підградській, 7 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Кулик Павлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0388) площею 0,1350 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Іштвана  Дендеші, 129 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Прищепа Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0286) площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних 

гаражів вул. Вілмоша Ковача (вул. Белінського), гараж № 16 та передати її у 

власність. 

1.11. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку № 63 Б по 

вулиці Володимирській в місті Ужгород "Молодіжне" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0582) площею 0,2020 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                   

вул. Володимирській, 63 «б»  та передати її у постійне користування. 

1.12. Гр. Грушовській Ользі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0413) площею 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 144 та передати її у 

власність. 

1.13. Гр. Карабчук Михайлу Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0285) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Літній, 22 та передати її у власність. 

1.14. Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0180) площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Високій з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

1.15. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄЛЬ КФТ" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0277) площею                    

0,2161 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Іштвана Сечені, 29 «а» та передати її в оренду строком на 5 

років до 30 травня 2024 року. 

1.16.  Гр. Гопчак Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0286) площею 0,0600 га для будівництва та 



 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ярослава Мудрого та передати її у власність. 

1.17. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0188) площею 0,0600 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 104 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Лібак Оксані Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0125) площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, АГК «Сторожницький», гараж № 10 та 

передати її у власність. 

1.19. Гр. Резвановій Інні Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0280) площею 0,0032 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 35, прим. 18 та передати її в оренду строком 

на 5 років до 30 травня 2024 року. 

1.20. Гр. Вагерич Катерині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0210) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 4 «в» та передати її в оренду строком на 5 

років до 30 травня 2024 року. 

1.21. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:32:001:0405) площею                             

0,0408 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 


