
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VI  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 серпня 2016 року               м. Ужгород    № 361 

 

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. Копусяк Василю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0731) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та передати її в оренду 

строком на 5 років до 30 серпня 2021 року. 

1.2. Гр. Коренівській Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0097) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Ярослава Мудрого, поз. 6 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Брензовичу Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0100) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Сомботгейській, 16 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Пекар Василю Івановичу, гр. Тімофеєвій Любові Іванівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0271)                             

площею 0,0570 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



 2 

господарських будівель і споруд по  вул. Нахімова, 50 та передати її у 

спільну сумісну власність. 

1.5. Гр. Тормі Людмилі Ласлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0142) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                      

вул. Чабанівська, 7 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Щерба Беаті Іванівні земельної ділянки загальною площею          

0,0186 га (кадастровий номер 2110100000:01:001:0263 площею 0,0013 га), 

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0262 площею 0,0137 га), (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0265 площею 0,0018 га), (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0264 площею 0,0018 га)   для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на  пл. Ш. Петефі, 42 «г» 

та передати її у власність. 

1.7. Гр. Безик Марії Іванівні земельної ділянки загальною площею   

0,0352 га (кадастровий номер 2110100000:27:001:0281 площею 0,0168 га), 

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0280 площею 0,0168 га), (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0279 площею 0,0016 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на         

пл. Лаборця, 13 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Бикова-Токарєвій Галині Василівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0288) площею 0,0946 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кошицькій, 23/2 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Орос Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0250) площею 0,0045 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 40 та передати її в оренду строком на 5 років 

до 30 серпня 2021 року. 

1.10. Гр. Гижі Нелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0280) площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Новака, 24 «а» та передати її в 

оренду строком на 5 років до 30 серпня 2021 року. 

1.11. Гр. Полак Валентині Михайлівні, гр. Полак Михайлу Івановичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0217)                                  

площею 0,0407 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Перемоги, (вул. Капушанська),18/3 та 

передати її у спільну часткову власність. 

1.12. Гр. Павлишинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0085) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Лінійній, 11 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Федаці Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0082) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                     

вул. Космічній, 16 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Чулей Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0089) площею 0,0629 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по   вул. О. Гончара, 31 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Рошко Вікторії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0477) площею 0,0636 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по   вул. Чапека, 7 та 

передати її у власність. 

1.16. Гр. Якубець Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0092) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                     

вул. Ульцинській, 10 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Пантьо Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0090) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Колосковій, 6 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Балозі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0182) площею 0,0225 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Борканюка, 39 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Безобразовій Лідії Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0337) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Черемшини, 43 (квартал індивідуальної житлової забудови в 

районі вул. Стефаника, поз. 37) та передати її у власність. 

1.20. Гр. Чорноус Катерині Володимирівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0106) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 10 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Микульцю Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0109) площею 0,0840 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Радісній, 26 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Терпак Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0187) площею 0,0440 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 3 та 

передати її у власність. 

1.23. Гр. Надь Андрію Барнабашовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0103) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Каянській, 5 (квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава 

Мудрого поз. 455) та передати її у власність. 

1.24. Гр. Булизі Олександру Олексійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0104) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Каховському, 10 (квартал індивідуальної житлової забудови               

ім. Ярослава Мудрого поз. 589) та передати її у власність. 
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1.25. Гр. Дідик Тетяні Тарасівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0102) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кроснівській, 16 

(квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого поз. 401) та 

передати її у власність. 

1.26. Гр. Бондаренко Вірі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0101) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ульцинській, 2 

(квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого поз. 497) та 

передати її у власність. 

1.27. Гр. Доктор Йолані Золтанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0110) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ульцинській, 5 

(квартал індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого поз. 500) та 

передати її у власність. 

1.28. Гр. Довганичу Ярославу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1167) площею 0,0925 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горсенській, 37 (квартал індивідуальної житлової забудови               

ім. Ярослава Мудрого поз. 552) та передати її у власність. 

1.29. Гр. Мельник Вірі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0105) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пшеничній, 3 та 

передати її у власність. 

1.30. Гр. Давид Петру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1714) площею 0,0319 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тютюновій, 29 та 

передати її у власність. 

1.31. Гр. Печко Галині Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0113) площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Саксаганського, 

152 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Крільо Ользі Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0114) площею 0,0647 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                                      

вул. Саксаганського, 154 та передати її у власність. 

1.33. Гр. Макарі Наталії Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0115) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                                      

вул. Ярослава Мудрого, 143 та передати її у власність. 

1.34. Гр. Ножовій Галині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0120) площею 0,0816 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Каянській, 50 та передати її у власність. 

1.35. Гр. Тар Миколі Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0315) площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Єрмака, 20 

та передати її у власність. 

1.36. Гр. Годі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0284) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

1.37. Закарпатському академічному обласному театру ляльок земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0250) площею 0,1238 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування на площі Театральній, 8  та передати її в постійне 

користування. 

1.38. Дошкільному навчальному закладу № 6 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0187) площею 0,4136 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по  вул. Капітульній, 20  

та передати її в постійне користування. 

1.39. Гр. Паливоді Віталію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0130) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Ярослава Мудрого, 173 та передати її у власність. 

1.40. Гр. Вайді Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0127) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                           

вул. Саксаганського, 158 та передати її у власність. 

1.41. Гр. Пилипів Євгену Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0139) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Каянській, 38 та передати її у власність. 

1.42. Гр. Гутичу Миколі Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0095) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 15 та передати її у 

власність. 

1.43. Гр. Кузьмі Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0096) площею 0,0034 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 89 та передати її у власність. 

1.44. Дошкільному навчальному закладу № 33 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0146) площею 0,1323 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по  вул. Жатковича, 24  

та передати її в постійне користування. 

1.45. Навчально – виховному комплексу «Загальноосвітня школа I 

ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» Ужгородської 

міської ради Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0148) площею 0,9837 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по  вул. Грушевського, 39 «а»  та передати її в постійне 

користування. 
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1.46. Гр. Кедровській Юліані Сергіївні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:001:0324) площею 0,0769 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Дворжака, 54 та передати її у власність. 

1.47. Гр. Король Ользі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0257) площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/50 та передати її в оренду строком на 5 

років до 30 серпня 2021 року. 

1.48. Гр. Степанцову Віктору Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0442) площею 0,0890 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                     

вул. Володимирській, 65 «а» та передати її в оренду строком на 5 років до 30 

серпня 2021 року. 

1.49. Гр. Кухті Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0193) площею 0,0078 га для будівництва індивідуальних 

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

1.50. Гр. Височанській Уляні Мар’янівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:28:001:0192) площею 0,0063 га для будівництва 

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

1.51. Гр. Чубірко Ірині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:002:0077) площею 0,0360 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Перемоги, 156 «б» зі зміною цільового призначення. 

1.52. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сан Джусто Україна» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0149) площею 0,0253 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8- Березня, 30 та 

передати її в оренду строком на 10 років до 30 серпня 2026 року. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


