
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                      Ужгород                                     № 353 
           

Про затвердження проєктів  

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 проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Гр. Медвецькому Олександру Вікторовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0239) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

1.2. Гр. Бордаш Лідії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0242) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н, (АГК «Метеор», поз. 92) та передати її у 

власність. 

1.3. Гр. Дорі Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0244) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор» по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

1.4. Гр. Ханас Аллі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0243) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор» по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

1.5. Гр. Корень Марині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0241) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 



 

 1.6. Релігійній Греко-Католицькій громаді «Покрова Пресвятої Богородиці» 

м. Ужгород земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0480) 

площею 0,4480 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по пров. Музейному, б/н та передати її в постійне 

користування. 

 1.7. Гр. Кибізова-Геліашвілі Наталії Максимівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0499) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

вул. Українській, 48 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Огурчак Миколі Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0263) площею 0,3023 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 235 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Хмельницькому Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0247) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор» поз. 166) та 

передати її у власність. 

 1.10. Гр. Горняк Світлані Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0483) площею 0,0800 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Слави, 73 та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Фаринич Марії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0467) площею 0,0866 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича, 132 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Горват Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0246) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор» поз. 173) та передати її у 

власність. 

1.13. Гр. Буричка Вірі Романівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0245) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

1.14. Гр. Пантелеймоновій Інні Георгіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0571) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Берегівській, 7а та передати її у власність. 

1.15. Приватному акціонерному товариству «Житлово-побутове 

підприємство» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:28:001:0236) 

площею 0,0960 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Гвардійській, 15/1 «а» та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.16. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Транс-Буд 89» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0273) площею 0,2572 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по   

вул. Вузькій, 89 та передати її в постійне користування. 

1.17. Гр. Бучовському Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0248) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

1.18. Гр. Маринюк Андрію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0249) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 



 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор» поз. 179) та передати її у 

власність. 

1.19. Гр. Хмельницькому Ярославу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0251) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 113) та 

передати її у власність. 

1.20. Гр. Кондратюк Наталії Борисівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0250) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 245) та передати її у 

власність. 

1.21. Гр. Калинській Наталії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0252) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 205) та передати її у 

власність. 

1.22. Гр. Павлій Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0428) площею 0,0786 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Василя 

Стефаника, поз. 102 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Котун Агнесі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0240) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Головач Вероні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0474) площею 0,1053 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Доманинській, 219 та передати її у власність. 

 1.25. Гр. Чащиній Ганні Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0484) площею 0,0834 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянської Ротонди, 2 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Пустовойт Тетяні Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0255) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 110) та передати її у 

власність. 

1.27. Гр. Гула Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0254) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 119) та передати її у 

власність. 

1.28. Гр. Корінь Іванні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0253) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 63) та передати її у 

власність. 

1.29. Гр. Бецанич Василині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0256) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н  та передати її у власність. 

1.30. Гр. Стеблак Ользі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0257) площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних 



 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 163)  та передати її у 

власність. 

1.31. Гр. Мучичка Вячеславу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0258) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор», поз. 97)  та передати її у 

власність. 

1.32. Гр. Держі Віктору Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0274) площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, 22, АГК «Афганець», гараж № 8 та 

передати її у власність. 

 1.33. Гр. Андрейчик Ганні Емерихівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0468) площею 0,1742 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 242 та передати її у власність. 

 1.34. Гр. Клайзнер Ганні Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0485) площею 0,1596 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянській та передати її у власність. 

 1.35. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0327) площею 0,0106 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Михайла Лермонтова, 5 

«в» (ЗТП-219) та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.36. Гр. Болдіжар Сандрі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0398) площею 0,0255 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Винничній, 25 та передати її у власність. 

 1.37. Гр. Чума Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0065) площею 0,0580 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

1.38. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Благоустрій» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0300) площею               

0,2004 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Франтішека Тіхого, 13 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

1.39. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0343) площею              

0,2851 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (СТО, АЗС, 

автопарків, гаражів, автостоянок) в районі вул. 8-го Березня та вул. Богомольця з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                  Богдан АНДРІЇВ 


