
 

 

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: 

 

1.1. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0501) площею 0,5512 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Стрільничній, 34 та 

передати її в оренду строком на 5 років до ______2022 року. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Хозяйка" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0251) площею 0,0173 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 8 та 

передати її в оренду строком на 5 років до ______2022 року. 

 1.3. Гр. Варзі Віолетті Гейзівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0311) площею 0,0964 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Баб`яка зі зміною цільового 

призначення. 

 1.4. Гр. Готрі Тетяні Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0273) площею 0,0090 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Мукачівській, б/н та передати її у власність. 
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1.5. Гр. Беля Антону Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0274) площею 0,0100 га для будівництва 

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

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

2110100000:01:001:0275) площею 0,0092 га для будівництва індивідуальних 

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

 1.7. Гр. Жизномирській Наталії Михайлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0065) площею 0,0987 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, б/н зі зміною 

цільового призначення. 

 1.8. Гр. Івашко Вікторії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0066) площею 0,0992 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, б/н зі зміною цільового 

призначення. 

 1.9. Гр. Юрику Дмитру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:002:0077) площею 0,0560 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Вузькій, 13 зі 

зміною цільового призначення. 

 1.10. Гр. Митровцій Галині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0346) площею 0,1597 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Слави, 67 та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Ковальчуку Степану Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:58:001:0191) площею 0,0493 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Болотинській, 6 та передати її у власність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


