
 

 
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 наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  
підприємцям: 

 
1.1. Гр. Харківській Аллі Максимівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0125) площею 0,0629 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в кварталі 
ім. Саксаганського, поз. 217 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Вайзер Агнесі Степанівні, гр. Віраг Андрію Миколайовичу, 
Вайзер Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:44:001:0298) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Котловинній, 3 
та передати її в спільну сумісну власність.   

1.3. Гр. Газа Ренаті Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:52:001:0320) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                      
вул. Загорській, б/н та передати її у власність. 

1.4. Гр. Яночко Андрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0227) площею 0,0058 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 36 та передати її в оренду 
строком на 5 років до __________ 2021 року. 
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1.5. Гр. Соханич Марії Георгіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0272) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій, 11 та 
передати її у власність. 

1.6. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0506)                               
площею 0,0030 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                  
вул. Воловецькій, б/н та передати її в оренду строком на 5 років до ___ 2021 
року. 

1.7. Приватному підприємству «Конвалія-В» земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0249) площею 0,0077 га для 
будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної інфраструктури на 
пл. Театральній та передати її в оренду строком на  5 років до _____ 2021 року. 

1.8. Гр. Романець Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:61:001:0338) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника та 
передати її у власність. 

1.9. Гр. Дубовець Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0257) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Можайського - пров. Весняний та 
передати її в оренду строком на 3 роки до __________ 2019 року. 

1.10. Гр. Гаджега Олександру Олександровичу, гр. Гаджега Йолані 
Гаврилівні земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0317) 
площею 0,0744 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Рильського, 7 та передати її в спільну 
сумісну власність.   

1.11. Гр. Стегурі Олесі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:42:001:0331) площею 0,3050 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій, 24 зі 
зміною цільового призначення. 

1.12. Гр. Реган Андрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:62:001:0283) площею 0,0053 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 
вул. Тельмана, 17/3 та передати її в оренду строком на 5 років до ___2021 року. 

1.13. Гр. Траль Людмилі Арсентіївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0099) площею 0,0629 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    
вул. Каянській, 19 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Шершун Ярославу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:37:001:0217) площею 0,0511 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Доманинській, 175 зі зміною 
цільового призначення. 
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1.15. Гр. Синетару Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0095) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Загорській, 302 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Петі Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0118) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                                      
вул. Загорській, 310 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Куштинець Андріані Адальбертівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0117) площею 0,0700 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по  вул. Загорській, 308 та передати її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


