
 
 
                       Доповнення 1 до проекту рішення № 1202 
                         «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:     

  
1.57. Гр. Євдокимову Володимиру Олександровичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:002:0152) площею 0,0251 
га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Собранецькій, 3 зі зміною цільового призначення.                                            

1.58.  Гр. Русину Віталію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0062) площею 0,0240 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги по вул. Собранецькій, 110 «а» зі зміною цільового 
призначення. 

1.59. Гр. Югас Андреі Шандорівни, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:17:001:0305) площею 0,0593 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Квітів, 36 та передати у власність. 

1.60. Гр. Бабич Катерині Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:44:002:0085) площею 0,0891 га для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Докучаєва, 6 «а» зі зміною цільового призначення.  

1.61. Гр. Кліменських Вірі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0258) площею 0,0299 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Боршоша-Кум’ятського, 2 «а» та передати її у власність. 

1.62. Гр. Туряниці Ірині Ласлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:21:001:0455) площею 0,0605 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Міксата, 23 та передати її у власність. 
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1.63. Гр. Зацинській Агаті Гейзівні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0149) площею 0,0096 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Галана, 8 та надати її в оренду  строком на три роки. 

1.64. Управлінню Мукачівської греко-католицької єпархії,             
ідент. код ***, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0171) 
площею 0,1585 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій по вул. Капітульній, 25 та передати її в постійне 
користування. 

1.65. Управлінню Мукачівської греко-католицької єпархії,             
ідент. код ***, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0255) 
площею 0,0538 га для будівництва та обслуговування культових споруд по вул. 
Закарпатській, 18 та передати її в постійне користування. 

1.66. Гр. Калашнікову Валерію Миколайовичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1687)             
площею 0,0342 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Тютюновій, 31та передати її у 
власність. 

1.67. Гр. Купець Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0454)                            площею 
0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, б/н та надати її в 
оренду строком на три роки до двадцять сьомого лютого 2017 року. 

1.68. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор»,             
ідент. код 30104493, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:60:001:0166) площею 0,0048 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Гранітній, 5 та 
надати її в оренду строком на п’ять років до двадцять сьомого лютого 2019 
року. 

1.69. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор»,             
ідент. код 30104493, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:60:001:0165) площею 0,0046 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Гранітній, 5 та 
надати її в оренду строком на п’ять років до двадцять сьомого лютого 2019 
року. 

1.70. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор»,             
ідент. код 30104493, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:60:001:0157) площею 2,3758 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Гранітній, 5 та 
надати її в оренду строком на п’ять років до двадцять сьомого лютого 2019 
року. 

1.71. Гр. Греньо Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:58:002:0053)                            площею 
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0,0241 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування по вул. Золотій, 3 зі зміною цільового призначення. 

1.72. Гр. Гавриловій Аллі Вікторівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:24:001:0447) площею 0,0590 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Перемоги, 134 «а»  та надати її в оренду строком на три роки до 
двадцять сьомого лютого 2017 року. 

1.73. Гр. Славич Юрію Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:40:001:0027) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Янтарній, 2 та передати її у власність. 

1.74. Гр. Ливринець Богдану Івановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0240)                         площею 
0,0080 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій, б/н та надати її в оренду 
строком на три роки до двадцять сьомого лютого 2017 року. 

1.75. Гр. Марковичу Золтану Золтановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0257)                         площею 
0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Я.Гуса, 5 та надати її в оренду строком 
на три роки до двадцять сьомого лютого 2017 року. 

1.76. Гр. Смірновій Оксані Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0259)                         площею 
0,0030 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Митрака, 27/1 та надати її в оренду 
строком на три роки до двадцять сьомого лютого 2017 року. 

1.77. Гр. Олійник Сергію Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:24:001:0457) площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климпуша, 5 та передати її у 
власність. 

1.78. Гр. Дочинцю Віктору Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:24:001:0456)  площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климпуша, 5 та передати її у 
власність. 

1.79. Гр. Пейк Яні Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:45:001:0519) площею 0,0991 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. В.Федаки, 30 та передати її у власність. 

1.80. Гр. Король Тетяні Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:45:001:0520) площею 0,0989 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Братів Шерегіїв, 20 та передати її у власність. 

 
1.81. Спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського 

резерву з футболу ідент. код 20444745, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:34:001:0230) площею 1,7285 га для будівництва та обслуговування 
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об’єктів фізичної культури і спорту по вул. Підградській, 33 та передати її в 
постійне користування. 
 
 
  Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 


