
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                 ХVІІ_ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 09 листопада  2017 року                  м. Ужгород                            № 807          

                                                              

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. Головачко Вікторії Володимирівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:69:001:0388) площею 0,3173 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 36 та передати її 

у власність. 

 1.2. Гр. Келемен Олені Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0186) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горсенській, 34 та 

передати її у власність. 

 1.3. Гр. Дранчак Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0389) площею 0,2455 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича, 58 «а» та передати її у власність. 

1.4. Гр. Балатюк Світлані Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0353) площею 0,0900 га для ведення особистого 

селянського господарства в районі вул. Садової – вул. Марійки Підгірянки та 

передати її у власність. 

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

2110100000:56:001:0187) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                    

вул. Зігфріда Нільсена, 9 та передати її у власність. 

 1.6. 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. 

 1.7. 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. 

 1.8. 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. Марійки Підгірянки та передати її у 

власність. 

 1.9. Гр. Сереголі Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0355) площею 0,0900 га для ведення особистого селянського 

господарства в районі вул. Садової, вул. Марійки Підгірянки та передати її у 

власність. 

1.10. Гр. Полак Надії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0612) площею 0,0729 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 218 та 

передати її у власність. 

 1.11. Гр. Келемен Ніні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0356) площею 0,0584 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Садовій, 51 та передати її у власність. 

 1.12. Гр. Біксей Борису Рудольфовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:002:0322) площею 0,0963 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в районі вул. Стефаника, поз. 97 зі зміною 

цільового призначення. 

 1.13. Гр. Алексик Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:002:0254) площею 0,0998 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в районі вул. Стефаника, поз. 153 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.14. Гр. Цегольняй Магдалині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0391) площею 0,3831 га для ведення особистого 

селянського господарства  по вул. Юрія Гагаріна, 232 та передати її у власність. 

 1.15. Гр. Міравчик Єлизаветі Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0350) площею 0,0588 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 94 та передати її у 

власність. 

 1.16. Гр. Бісага Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0231) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 145 зі зміною 

цільового призначення. 

 1.17. Гр. Шебелі В`ячеславу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0217) площею 0,0998 га для будівництва та 
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обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 144 зі зміною 

цільового призначення. 

 1.18. Гр. Фаркаш Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:002:0256) площею 0,0607 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 171 зі зміною 

цільового призначення. 

 1.19. Гр. Ховріні Наталії Омелянівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:002:0275) площею 0,0997 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 184 зі зміною 

цільового призначення. 

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

2110100000:62:002:0252) площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Стефаника, поз. 151 зі зміною цільового призначення. 

 1.21. Гр. Куліс Олександру Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0228) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Зодчих, 23 та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Горняк Дезидерію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0369) площею 0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Слави, 73 та передати її у власність. 

 1.23. Гр. Гедеш Георгію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0370) площею 0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Садовій, 17 та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Ворон Івану Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0371) площею 0,0952 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Садовій, 49 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Белені Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0229) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Московській, 17 

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 


