
 Доповнення до проекту рішення № _______ 

«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: 

1.32. Гр. Борис Мирославі Йосифівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0069) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н та передати її у власність. 

1.33. Фізичній особі-підприємцю Немеш Василю Михайловичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0261) площею 0,3300 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

по вул. Вілмоша Ковача (Белінського), 17 та передати її в оренду строком на 5 

років до _____2022 року. 

1.34. Гр. Дербаль Жужанні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0187) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. З. Нільсена, 9 та 

передати її у власність. 

1.35. Гр. Дуран Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:002:0257) площею 0,0607 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в районі вул. Стефаника, поз. 172 зі зміною цільового 

призначення. 

1.36. Гр. Фаркашу Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:002:0258) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в районі вул. Стефаника, поз. 173 зі зміною 

цільового призначення. 

1.37. Гр. Щубелці Регіні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0352) площею 0,0903 га для ведення особистого селянського 

господарства в районі вул. Садової та вул. М. Підгірянки та передати її у 

власність. 
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 1.38. Гр. Боднар Оксані Романівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0124) площею 0,0101 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по                     вул. Минайській, 22 зі 

зміною цільового призначення. 

 1.39. Гр. Капчаку Ігорю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0176) площею 0,0020 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 4 та передати її у 

власність. 

 1.40. Гр. Мойш Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0157) площею 0,0975 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Кавказькій, б/н 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 

 


