
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXII_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 січня 2019 року                 м. Ужгород                                 № 1405                            

  

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. Жученку Борису Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0295) площею 0,0613 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Стефаника, поз. 115 та передати її у власність. 

 1.2. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0167) площею 0,2494 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                       

вул. Університетській зі зміною цільового призначення. 

1.3. Гр. Петьовка Сергію Сергійовичу та гр. Петьовка Ганні Василівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0326) площею                 

0,0108 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Мукачівській, 50/1 та передати її в оренду строком на 5 років до 18 січня 

2024 року. 

 1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Близниця» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0569) площею 0,0420 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Радищева 

– Слов’янській набережній зі зміною цільового призначення. 

 1.5. Гр. Чумак Людмилі Леонідівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0178) площею 0,1415 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 82 та передати її у власність. 



 

 1.6. Гр. Пересоляку Валерію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0007) площею 0,0822 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Кошицькій, 21 зі зміною 

цільового призначення. 

 1.7. Гр. Святецькому Олегу Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0279) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ніредьгазькій, 6 та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Хомик Діані Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0390) площею 0,0418 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Учительській, 7 та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Варцабі Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0301) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 26 зі зміною цільового 

призначення. 

 1.10. Гр. Мухомед`яновій Катерині Степанівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:60:001:0225) площею 0,1000 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Полтавській, 7 та передати її у 

власність. 

 1.11. Гр. Сухоловій Маріанні Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0226) площею 0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Полтавській, 7 та передати її у власність. 

 1.12. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                   

«Польова-18» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0276) 

площею 0,2815 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Польовій, 18 та передати її у постійне 

користування. 

 1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю "Прибиральник" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0276) площею 0,5000 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Олександра Богомольця зі зміною цільового призначення. 

 1.14. Гр. Шумраді Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0392) площею 0,0200 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Стародоманинській, 7 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 


