
                              

                                 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: 

  

 1.51. Департаменту міського господарства земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0065) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови по вул. Підградській-Фединця-Добрянського зі зміною 

цільового призначення та з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

1.52. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шляхрембуд» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0214) площею 1,8681 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Гранітній, 16 та передати її в оренду строком на 5 років до ______2023 

року. 

 1.53. Ужгородському міському територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та соціального 

захисту населення Ужгородської міської ради земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0298) площею 0,4800 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по 

вул. Федора Потушняка, 10 "б" та передати її в постійне користування. 

 1.54. Гр. Гутнікевич Ганні Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0105) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча), поз. 76 та передати її у 

власність. 

 1.55. Гр. Яцині Олександру Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0106) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча), поз. 75 та 

передати її у власність. 



1.56. Гр. Горбач Анжеліці Зенонівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0109) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н АГК 

«Сторожницький» гараж № 125 та передати її у власність 

1.57. Гр. Горбач Іштвану Іштвановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0108) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н АГК 

«Сторожницький» гараж № 129 та передати її у власність. 

1.58. Публічному акціонерному товариству «Івано-Франківськцемент» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0206) площею                   

2,9000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 

транспорту по вул. Гранітній, 14 та передати її в оренду строком на 5 років до 

______2023 року. 

 1.59. Гр. Кобаль Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0371) площею 0,1677 га для ведення особистого селянського 

господарства  по вул. Доманинській, 271 та передати її у власність. 

 1.60. Гр. Павловському Михайлу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0510) площею 0,1914 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                 

вул. Перемоги, 120,122  зі зміною цільового призначення. 

  

 2. Надати земельні ділянки в  постійне користування без складання 

технічної документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 - Управлінню освіти Ужгородської міської ради земельної ділянки 

площею 1,1868 га (кадастровий номер 2110100000:51:001:0764) для 

будівництва та обслуговування закладу дошкільної освіти  та земельної ділянки 

площею 2,6968 га (кадастровий номер 2110100000:51:001:0763) для 

будівництва та обслуговування закладу загальної середньої освіти. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 


