
 

 

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. Рішко Стефанії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0524) площею 0,0021 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, поз. 6 та передати її в оренду 

строком на 5 років до ______2023 року. 

 1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0160) площею 0,0602 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2, поз. 180 з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

 1.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0159) площею 0,0634 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2, поз. 179 з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

 1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄЛЬ КФТ" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0277) площею                    



 

0,2161 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови  по вул. Іштвана Сечені, 29 «а» та передати її в оренду строком на 5 

років до ______2023 року. 

 1.5. Гр. Мацолі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0158) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Собранецькій, поз. 167 та передати її у власність. 

 1.6. Гр. Кус Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0300) площею 0,2024 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Університетській, 12 «б» та 

передати її в оренду строком на 5 років до ______2023 року. 

 1.7. Гр. Писанчина - Пушавер Олесі Богданівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0167) площею 0,0087 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 «а» та 

передати її в оренду строком на 5 років до ______2023 року. 

 1.8. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0565) площею 0,1670 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Перемоги, 148 зі 

зміною цільового призначення. 

 1.9. Гр. Личову Сергію Миколайовичу, гр. Личову Миколі Олексійовичу 

та гр. Личовій Світлані Трохимівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0168) площею 0,0035 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Грушевського, 63, прим. 3 та передати її в оренду 

строком на 5 років до ______2023 року. 

 1.10. Гр. Павловій Ользі Едуардівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0358) площею 1,1120 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 150 «а» зі 

зміною цільового призначення. 

 1.11. Гр. Павловій Ользі Едуардівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0359) площею 0,2640 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 150 «а» зі 

зміною цільового призначення. 

 1.12. Гр. Довгош Марії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0120) площею  0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (вул. Дівоча), 42 та передати її у 

власність. 

 1.13. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0394) площею  0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Михайла Томчанія, 37 та передати її у 

власність. 

 1.14. Гр. Опріш Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0797) площею 0,0096 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» ряд «Л» поз. 25 та передати її 

у власність. 



 

 1.15. Гр. Трохимцю Володимиру Вікторовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0800) площею 0,0095 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» 

ряд «Л» поз. 19 та передати її у власність. 

 1.16. Гр. Сухолову Едуарду Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0795) площею 0,0095 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» 

ряд «Л» поз. 4 та передати її у власність. 

 1.17. Гр. Шахрайчуку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0799) площею 0,0048 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» 

ряд «Л» поз. 1 та передати її у власність. 

 1.18. Гр. Трохимцю Віктору Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0798) площею 0,0072 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» 

ряд «Л» поз. 16 та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Ільницькому Михайлу Петровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0796) площею 0,0095 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УГК «Політ» 

ряд «Л» поз. 7 та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Бабич Катерині Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0360) площею 0,2561 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                        

вул. Собранецькій, 150 «а» зі зміною цільового призначення. 

 1.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн-Технік 

Україна» земельної ділянки  площею 0,7101 га для обслуговування виробничих 

приміщень по вул. Олександра Радищева,1 та передати її в оренду строком на 

10 років до ______2028 року. 

 1.22. Гр. Долбня Анатолію Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0274) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Загорській, поз. 365 та передати її у власність. 

 1.23. Гр. Штефко Анатолію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0406) площею 0,1634 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 28 та передати її у 

власність. 

 1.24. Гр. Маріна Нуцу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0825) площею 0,0466 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єньківській, 30 та 

передати її у власність. 

 1.25. Гр. Гукс Анастасії Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0277) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 367, 

квартал індивідуальної житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 183 та 

передати її у власність. 



 

 1.26. Гр. Кирик Єві Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0398) площею 0,0277 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Криничній, 17/2 та передати її у власність. 

 1.27. Гр. Бисага Вікторії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0471) площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

 1.28. Гр. Куртаничу Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0165) площею 0,3892 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                             

вул. Університетській зі зміною цільового призначення. 

 1.29. Гр. Плавайко Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0470) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

 1.30. Гр. Капальчик Олександрі Степанівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0176) площею 0,1025 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Урожайній, 4 та передати її у 

власність. 

 1.31. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0308) площею 0,0732 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. 8-го Березня та передати її в оренду строком на 5_ 

років до ______2023 року. 

 1.32. Гр. Гаргоц Сільвії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0350) площею 0,0204 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Кошицькій, 22 «б» та передати її в оренду строком на 

5 років до ______2023 року. 

 1.33. Гр. Мойш Мар’яну Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0158) площею 0,0848 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                               

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

 1.34. 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. 

 1.35. Гр. Русник Людмилі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0247) площею 0,0066 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Корзо, 13 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.36. Гр. Янєву Олександру Миколайовичу зі зміною цільового 

призначення земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0041) 

площею 0,0395 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вірменській та передати її в оренду 

строком на 5 років до                  2023 року. 

1.37. Релігійній організації «Управління Закарпатської Єпархії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:001:0170) площею 0,2729 га для 



 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

по вул. Станційній, 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 

 


