
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXV   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
12 вересня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1431_                      
 
Про затвердження та відмову 
у затвердженні 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 наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  
підприємцям:      

1.1. Гр. Шип Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0293) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Д. Галицького, 9 
та передати її у власність. 

1.2. Гр. Маціканичу Василю Михайловичу (кадастровий номер 
2110100000:44:001:0268) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Тепличній та 
передати її у власність. 

1.3. Гр. Цьока Дмитру Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:17:001:0205) площею 0,0623 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Квітів, 43 та 
передати її у власність. 

1.4. Гр. Соляник Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:55:001:0405) площею 0,1000 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
районі вул. Загорської та надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого 
вересня 2017 року. 

1.5. Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:55:001:0406) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в районі вул. Загорської та надати її в оренду строком на         
3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.6. Гр. Станко Богдану Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:10:001:0263) площею 0,0105 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Мукачівській, 35 «е» та надати її в оренду строком на 3 роки до 
дванадцятого вересня 2017 року. 

1.7. Гр. Яремі Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:43:001:0242) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Дагестанській, 
21 та надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.8. Гр. Кощак Ірині Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0174) площею 0,0294 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Спартака, 3 «а» 
та передати її у власність. 

1.9. Гр. Вітюк Анатолії Цезарівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0324) площею 0,0299 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Спортивній, 15 
та передати її у власність. 

1.10. Гр. Конч Наталії Станіславівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:26:001:0217) площею 0,0298 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Павлова, 26 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Гайчуку Еріку Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:26:001:0216) площею 0,0229 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Павлова, 26 та 
передати її у власність. 

1.12. Гр. Мицка Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0291) площею 0,0550 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. С. Разіна, 38 та 
передати її у власність. 

1.13. Гр. Мадяр Йожефу Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:59:001:0323) площею 0,0155 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Сидоряка, 32 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Іваницькому Оресту Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:45:001:0530) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по  вул. Райдужній, 12 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Попадинець Інні Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0053) площею 0,0700 га для будівництва та  
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по    
вул. ім. Ярослава Мудрого, поз. 625 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Різак Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0254) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по     
вул. Кошицькій, 24 «а» та передати її у власність.  

1.17. Гр. Різак Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0253) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Кошицькій, 24 та 
передати її у власність. 

1.18. Гр. Попович Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:55:001:0407) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в районі вул. Загорської 
та надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.19. Фізичній особі - підприємцю Попович Олесі Іванівні земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0224) площею 0,0093 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Белінського, 13, 41-42 
та надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.20. Гр. Мусійовському Мирону Миколайовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0202) площею 0,0039 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Учительській, 2 зі 
зміною цільового призначення. 

1.21. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0263) площею 0,0144 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої  
води, збирання, очищення та розподілення води) по вул. А.Корольова, 7 «в» та 
передати її в постійне користування. 

1.22. Гр. Герман Жанні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:17:001:0304) площею 0,0223 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Грушевського, 11 
зі зміною цільового призначення. 

1.23. Гр. Бровді Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0265) площею 0,0096 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Загорській, 11 «а» та надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого 
вересня 2017 року. 

1.24. Гр. Сливка Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:44:001:0267) площею 0,0004 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по 
вул. Собранецькій, 118/2  та надати її в оренду строком на 3 роки до 
дванадцятого вересня 2017 року. 

1.25. Гр. Товт Герміні Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0294) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Ст. Разіна, 11 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Ганчак Марії Михайлівні, гр. Ганчак Марті Іванівні,             
гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:33:001:0177) площею 0,0835 га для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Бачинського, 62 
та передати її у спільну сумісну власність. 

1.27. Гр. Далекорей Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0298) площею 0,0865 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Горянської Ротонди, 12 та передати її у власність. 

1.28. Гр. Матевосяну Сос Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:28:001:0183) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
пров. Єгерському, 9 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Гойберг Ользі Володимирівні, гр. Гойберг Олегу Геннадійовичу 
земельної ділянки загальною площею 0,0165 га, земельна ділянка площею 
0,0008 га (кадастровий номер 2110100000:33:001:0176), земельна ділянка 
площею 0,0013 га (кадастровий номер 2110100000:33:001:0175), земельна 
ділянка площею 0,0033 га (кадастровий номер 2110100000:33:001:0174), 
земельна ділянка площею 0,0111 га (кадастровий номер 
2110100000:33:001:0173)   для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бачинського, 15 «а» та 
передати її у спільну сумісну власність. 

1.30. Гр. Лелекач Людмилі Павлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:001:0302) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. О. Вишні, 18 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Ходаничу Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:46:003:0083) площею 0,0540 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Березовій, 9 зі зміною конфігурації без зміни площі та передати її у 
власність. 

1.32. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:01:001:0261) площею 0,0175 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Мукачівській, 9  та надати її в оренду строком на  5 років до дванадцятого 
вересня 2019 року. 

1.33. Гр. Мендель Оксані Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:11:001:0242) площею 0,0020 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45  та надати її в оренду 
строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.34. Гр. Костів Світлані Михайлівні земельної ділянки загальною 
площею 0,1805 га, земельна ділянка площею 0,0814 га (кадастровий номер 
2110100000:34:001:0232), земельна ділянка площею 0,0991 га (кадастровий 
номер 2110100000:34:001:0231) для розміщення та експлуатації основних, 
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підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул. Електрозаводській, 45  та 
надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.35. Гр. Костів Світлані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:37:001:0234) площею 2,5505 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Доманинській, 336 
та надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.36. Приватному підприємству «БУД-ТІМ» земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:20:001:0261) площею 0,0754 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Богомольця, 19-19 «а» та надати її в оренду строком на 3 роки до 
дванадцятого вересня 2017 року. 

1.37. Гр. Тур Неонілі Еміліївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:44:001:0269) площею 0,0045 га для будівництва індивідуальних 
гаражів  по  вул. Собранецькій, 140  та передати її у власність. 

1.38. Гр. Безрукавому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки  
(кадастровий номер 2110100000:31:002:0049) площею 0,0082 га  для 
будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 
по вул. Підгірній, 21/1 зі зміною цільового призначення. 

1.39. Гр. Шитьман Юрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:05:001:0058) площею 0,0235 га для будівництва та 
обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування по вул. О. Фединця, 16  та надати її в оренду строком на 3 роки до 
дванадцятого вересня 2017 року. 

1.40. Гр. Шпонтак Вероні Ласлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:11:001:0243) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Жемайте, гараж № 3 та передати її у власність. 

1.41. Гр. Балажак Віктору Мигальовичу, гр. Пехньо Василю Мігальовичу 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0306)             
площею 0,0436 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Українській, 76 «б» та передати її у 
спільну сумісну власність.  

1.42. Гр. Лукіті Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0328) площею 0,0156 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Сидоряка, 12 та 
передати її у власність.  

1.43. Гр. Ломовцевій Тамарі Едуардівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:59:001:0325) площею 0,0254 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Чайковського, 17 та передати її у власність.  

1.44. Гр. Пітрі Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:43:001:0243) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Вірменській, 17 та передати її у власність.  
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1.45. Гр. Данко Дані Валеріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0452) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Стрільничній, 84 та передати її у власність.  

1.46. Ужгородській районній раді  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:29:001:0252) площею 0,0466 га для будівництва та обслуговування 
органів державної влади та місцевого самоврядування по вул. Собранецькій, 84 
та передати її в постійне користування. 

1.47. Управлінню Мукачівської греко-католицької єпархії  земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0081) площею 0,0551 га для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
по вул. Легоцького, 44 «а» та надати її в оренду строком на 3 роки до 
дванадцятого вересня 2017 року. 

1.48. Гр. Тидень Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0176) площею 0,0115 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Фучіка, 40 та надати її у власність. 

1.49. Гр. Ігнатику Юрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:39:001:0261) площею 0,0408 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в районі 
вул. Грабаря, 4«а» та надати її у власність. 

1.50. Гр. Товтін Георгію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:51:001:0739) площею 0,0456 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Щедріна, 24 та 
надати її у власність. 

1.51. Гр. Попович Кларі Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0329) площею 0,0644 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Ужанській, 25«а» та надати її у власність. 

1.52. Гр. Кокіш-Мельник Миколі Григоровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:52:001:0303) площею 0,0450 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Озерній, 43 та надати її у власність. 

1.53. Гр. Лацко Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0331) площею 0,0477 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Сидоряка, 3 та 
надати її у власність. 

1.54. Гр. Спіріній Вікторії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:19:001:0175) площею 0,0155 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Джамбула, 113 та надати її у власність. 

1.55. Гр. Попович Фаіні Аристархівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0059) площею 0,0629 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по       
пров. Фермерському, 11 та надати її у власність. 

1.56. Гр. Рошко Кларі Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:60:001:0172) площею 0,0421 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Дендеші, 41 
та надати її у власність. 

1.57. Гр. Богнат Степану Йосифовичу, гр. Богнат Олександру Йосиповичу  
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0312) площею             
0,0582 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Болотинській, 39 та надати її у спільну 
сумісну власність. 

1.58. Гр. Бертич Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0299) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Слави, 62 та 
надати її у власність. 

1.59. Гр. Щербань Віктору Ігоровичу, гр. Щербань Наталії Ігорівні,             
гр. Щербань Марії Іванівні, гр. Щербань Ігорю Івановичу,             
гр. Щербань Олександрі Ігорівні земельної ділянки (кадастровий             
номер 2110100000:17:001:0325) площею 0,0626 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
І.Ваша, 19 та надати її у спільну сумісну власність. 

1.60. Гр. Саглиці Єві Йосипівні, гр. Шкробак Ганні Янівні  земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0177) площею             
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. С.Лазо, 9 та надати її у спільну сумісну 
власність. 

1.61. Гр. Чуваковій Тамарі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:01:001:0248) площею 0,0665 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Новака, б/н зі зміною цільового призначення. 

1.62. Товариству з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я.» земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0226) площею 0,1000 га для 
обслуговування власного нерухомого майна по пл. Б.Хмельницького, 21 та 
надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.63. Гр. Демида Миколі Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:001:0126) площею 0,0010 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Сечені, 50/53 та 
надати її в оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.64. Гр. Коломієць Тетяні Петрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:44:001:0270) площею 0,0060 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 120 та надати її в 
оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.65. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агробуд-Україна» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0327) площею             
0,0186 га для обслуговування власного майна по вул. Квітів, 1 та надати її в 
оренду строком на 3 роки до дванадцятого вересня 2017 року. 

1.66. Департаменту міського господарства земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:21:001:0462) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по      
вул. Заньковецької-Погорєлова з наступною реєстрацією комунальної 
власності. 
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  Уповноважити Департамент міського господарства на укладання  
договору міни земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:21:002:0045)  
по вул. Достоєвського, 2. 

 
2. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок наступним фізичним та юридичним особам: 
2.1. Гр. Соколову Анатолію Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0170) площею 0,0340 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 38. 

2.2. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0120) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Гагаріна, 42 зі 
зміною цільового призначення. 

2.3. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0122) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Гагаріна, 42 зі 
зміною цільового призначення. 

2.4. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0124) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Гагаріна, 42 зі 
зміною цільового призначення. 

2.5. Гр. Каплар Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:33:001:0172) площею 0,0120 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Другетів, 69. 

2.6. Гр. Хоменко Інні Тимофіївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0055) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Ярослава 
Мудрого, 179 ( поз.632)  та передати її у власність. 

2.7. Гр. Корник Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0056) площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Загорській, 330 та передати її у власність. 

2.8. Гр. Беке Олександру Золтановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0057) площею 0,0595 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по    
вул. Загорській, 401 та передати її у власність. 

2.9. Гр. Феєш Атіллі Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0212) площею 0,0031 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Белінського, 15/19. 

2.10. Гр. Щербі Беаті Іванівні земельної ділянки загальною             
площею 0,0186 га, земельна ділянка площею 0,0018 га (кадастровий номер 
2110100000:01:001:0264), земельна ділянка площею 0,0137 га (кадастровий 
номер 2110100000:01:001:0262), земельна ділянка площею 0,0018 га   
(кадастровий номер 2110100000:01:001:0265), земельна ділянка             
площею 0,0013 га (кадастровий номер 2110100000:01:001:0263)   для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на пл. Ш. Петефі, 42 «г» та передати її у власність. 

2.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ганц Ужгород» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0003)            
площею 1,4923 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Перемоги, 195 зі зміною цільового призначення. 

2.12. Гр. Гулеватому Костянтину Вікторовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:39:001:0260) площею 0,0950 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Бачинського, 92 та передати її у власність.  

2.13. Гр. Корж Єлизаветі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:68:001:0133) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Урожайній, 9 та надати її у власність. 

2.14. Гр. Белоєнко Марині Валеріївні, гр. Каналош Оксані Анатоліївні,  
гр. Оваденко Людмилі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:07:001:0175) площею 0,0373 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Капітульній, 2. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин  (Кручаниця В.В.). 
 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


