
 
                       Доповнення  до проекту рішення № 1333 
                         «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 наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  
підприємцям:     

  
1.21. Фізичній особі-підприємцю Гайчук Петру Петровичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0251) площею 0,0650 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. А. Корольова, 7 «а» та 
надати її в оренду строком на 5 років до  _____ липня 2019 року. 

1.22. Фізичній особі-підприємцю Химинець Юлії Петрівні земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:25:001:0045) площею 0,0150 га для 
обслуговування власного кафе по  вул. Возз’єднання, 5 та надати її в оренду 
строком на 3 роки до  _____ липня 2017 року. 

1.23. Гр. Штроблі Тамарі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:05:001:0054) площею 0,0171 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по  вул. Ракоці, 4 та надати її в оренду строком на 5 років до  
_____ липня 2019 року. 

1.24. 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  _____ липня 2017 року. 

1.25. Гр. Кирлик Сюзанні Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:15:001:0164) площею 0,0524 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Залізничній, 8 та 
передати її у власність. 

1.26. Гр. Артамоновій Тетяні Володимирівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0052) площею 0,0700 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Ярослава Мудрого, 141 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Мельник Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:27:001:0261) площею 0,0100 га для будівництва 



 2
індивідуальних гаражів на площі Лаборця, 2 та надати її в оренду 
строком на 3 роки до  _____ липня 2017 року. 

1.28. Гр. Дуран Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0260) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів на площі Лаборця, 2 та надати її в оренду строком на 3 роки до  _____ 
липня 2017 року. 

1.29. Гр. Дроботенко Марині Ігорівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:55:001:0402) площею 0,0739 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Загорській, 174 та надати її в оренду строком на 3 роки до  _____ липня 
2017 року. 

1.30. Приватному підприємству «Ресурс – Сервіс 2007» земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:23:001:0055) площею 2,1619 га для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по            
вул. Баб’яка, 2 та надати її в оренду строком на 3 роки до  _____ липня 2017 
року. 

1.31. Гр. Дубовець Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0257) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Можайського,  пров. Весняний. 
 
 
 
  Секретар ради                                                                                В. Щадей 
 


