
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XIII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2017 року                 м. Ужгород                                 № 681                          

          

   

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. Попович Олександру Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0474) площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької зі 

зміною цільового призначення.  

 1.2. Гр. Пензенику Євгену Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0099) площею 0,0038 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, поз. 81 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Бенці Марії Степанівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0064) площею 0,1611 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Грушевського, 2 та передати її в 

оренду строком на 3 роки до 30 травня 2020 року. 

 1.4. Гр. Бурлака Володимиру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0362) площею 0,0734 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Мармуровій, 13 та передати її у власність. 
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 1.5. Гр. Баник Отто Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0506) площею 0,0091 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Високій, 63/1 та 

передати її у власність. 

 1.6. Гр. Варга Степану Степановичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0505) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Далекій, 6 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Горват Наталії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:003:0065) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 12 зі 

зміною цільового призначення.  

 1.8. Гр. Мойш Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0154) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

 1.9. Гр. Мойш Мар'яну Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0155) площею 0,0100 га для будівництва 

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

 1.10. Гр. Мойш Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0156) площею 0,0100 га для будівництва 

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

 1.11. Гр. Перегинець Наталії Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0392) площею 0,0301 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Лобачевського, 28 та передати її у власність. 

 1.12. Гр. Масляник Івану Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0333) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Доманинській, 184 та передати її у власність. 

 1.13. Гр. Гечка Віктору Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0507) площею 0,0879 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Стрільничній та передати її у власність. 

 1.14. Гр. Жменяк Єлизаветі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0387) площею 0,2007 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Гагаріна, 202 та передати її у власність. 

 1.15. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «КУБІК» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0084) площею   

0,0339 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку на пл.  Корятовича, 21 та передати її в оренду строком на 5 років до 30 

травня 2022 року. 

 1.16. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0216) площею 0,0100 га для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 11 та передати її в оренду строком на 5 

років до 30 травня 2022 року. 
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 1.17. Гр. Василечку Володимиру Юрійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:22:001:0100) площею 0,0072 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, 74 та передати її у 

власність. 

 1.18. Гр. Дуран Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0284) площею 0,0026 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Благоєва, 7 та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Король Вірі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0770) площею 0,0603 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Щедріна, 39 та 

передати її у власність. 

 1.20. Гр. Павлюлинцю Юрію Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0364) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Черемшини-Мистетській мкрн. Стефаника та передати її у 

власність. 

 1.21. Гр. Приходько Любомиру Орестовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:001:0087) площею 0,0009 га для 

будівництва індивідуальних гаражів на пл. Корятовича, 3 та передати її у 

власність. 

 1.22. Гр. Денісовій Габріеллі Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0192) площею 0,0017 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Духновича, 19 та передати її у власність. 

 1.23. Гр. Томчані Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0349) площею 0,1570 га для ведення особистого 

селянського господарства по  вул. Томчанія, 34 та передати її у власність. 

 1.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаття-авто» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0030) площею 2,4574 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства по вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), 20 

зі зміною цільового призначення. (Департаменту міського господарства укласти 

відповідні зміни до договору оренди). 

 1.25. Громадській організації «Інваліди військової служби – 

закарпатський вимір» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:004:0012) площею 0,2640 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Гленца та передати її в постійне 

користування. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


