
 
Доповнення  до проекту рішення № 1480 

 
«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:     

  
1.74. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0177)            
площею 0,0843 га для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по            
вул. Гранітній, 5 та надати її в оренду строком на 3 роки до ______             
листопада 2017 року. 

1.75. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0268)            
площею 0,0183 га для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по            
вул. Новака, б/н та надати її в оренду строком на 3 роки до ______             
листопада 2017 року. 

1.76. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0056)            
площею 1,0215 га для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по            
вул. Приладобудівників, 10 та надати її в оренду строком на 3 роки до ______             
листопада 2017 року. 

1.77. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:34:001:0234)            
площею 4,8821 га для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по            
вул. Електрозаводській, 4 та надати її в оренду строком на 3 роки до ______             
листопада 2017 року. 
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1.78. Закарпатській установі виконання покарань відділу Державної 

пенітенціарної служби України в Закарпатській області (№ 9) земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:04:001:0202) площею 1,0220 га для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування по вул. Довженка, 8 «а» та передати її в постійне користування. 

1.79. Гр. Шелемон Єлізаветі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0064) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Загорській, 298 та передати її у власність. 

1.80. Гр. Лупак Маріану Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:32:001:0367) площею 0,0980 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Далекій, б/н та передати її у власність. 

1.81. Гр. Пуглик Ірині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:32:001:0366) площею 0,0975 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Рожевій, б/н та 
передати її у власність. 

1.82. Гр. Резвановій Інні Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:45:001:0532) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Райдужній та 
передати її у власність. 

1.83. Гр. Корбут Миколі Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:32:001:0365) площею 0,0277 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Високій, 23 «а» та надати її в оренду строком на 3 роки до ______             
листопада 2017 року. 

1.84. Гр. Жека Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0340) площею 0,0974 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 65 та 
передати її у власність. 

1.85. Гр. Кирлику Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:001:0312) площею 0,0896 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Сливовій, 30 та передати її у власність. 

1.86. Гр. Фекете Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:59:001:0339) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Стефаника, 19 «в» та передати її у власність. 

1.87. Гр. Рудману Ігорю Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:17:001:0330) площею 0,0630 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Мондока, 20 та передати її у власність. 

1.88. Гр. Бізілі Тамарі Григорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:17:001:0331) площею 0,0632 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Плеханова, 33 та 
передати її у власність. 
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1.89. Гр. Румянцеву Тарасу Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0485) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Університетській, б/н та передати її у власність. 

1.90. Гр. Сарай Мирославу Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:08:001:0035) площею 0,0075 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Яроцькій та передати її у власність. 

1.91. Гр. Горвату Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:65:001:0062) площею 0,6363 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості  по вул. П. Комуни, 4 та 
надати її в оренду строком на 3 роки до ______ листопада 2017 року. 

1.92. Гр. Бакош Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:12:001:0164) площею 0,0102 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Одеській, 14 прим. 2 та надати її в оренду строком на  
3 роки до ______листопада 2017 року. 

1.93. Гр. Гудзоватій Галині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:32:001:0368) площею 0,0689 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Михайловецькій, 38 та передати її у власність. 

1.94. Гр. Кучер Віктору Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:08:001:0047) площею 0,0052 га для іншої житлової забудови 
по вул. Добрянського, 12/12 та надати її в оренду строком на 3 роки до ______             
листопада 2017 року. 

1.95. Гр. Тимканичу Едуарду Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:69:001:0355) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гагаріна, 224 та передати її у власність. 

1.96. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0304) площею 0,0409 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (кафе-бар та господарські приміщення) по 
вул. Слави, 25 та надати її в оренду строком на 3 роки до ______             
листопада 2017 року. 

1.97. Гр. Петканичу Сергію Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:61:001:0328) площею 0,0300 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Дендеші, 123 та передати її у власність. 

 
 

 
  Секретар ради                                                                                В. Щадей 
 


