
                       
                              Доповнення до проекту рішення № 1298 
 

«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:      

 
1.37. Гр. Грицану Володимиру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки (2110100000:67:001:0121) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 42 зі зміною цільового 
призначення. 

1.38. Гр. Кирлик Роману Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (2110100000:67:001:0142) площею 0,0440 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 42 зі зміною цільового 
призначення. 

1.39. Гр. Дір Наталії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:43:001:0216) площею 0,0303 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд по вул. Кавказькій, 40 зі зміною цільового призначення. 

1.40. Гр. Пильник Івану Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0216) площею 0,0514 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Стародоманинській, 68 та передати її у власність. 

1.41. Гр. Блага Оксані Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0229) площею 0,0565 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд по вул. Стародоманинській та надати її в оренду строком на два роки до 
_____ 2016 року. 

1.42. Гр. Свиді Георгію Івановичу, ідент. код ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:02:001:0202) площею 0,0070 га для  
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 25 прим.1 та надати її в 
оренду строком на два роки до _____ 2016 року. 
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1.43. Гр. Коломієць Тетяні Олександрівні, ідент. номер ***, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0221) площею 0,0184 
га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 9 зі 
зміною цільового призначення. 

1.44. Закарпатській обласній раді, ідент. код ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:29:001:0250) площею 0,0674 га для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування по вул. Собранецькій, 50 та надати її в постійне користування. 

1.45. Гр. Януті Стеллі Борисівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:33:001:0165) площею 0,0304 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Сільвая, 13 та передати її у власність. 

1.46. Гр. Пароконній Валентині Віталіївні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки загальною площею 0,0347 га (кадастровий номер 
2110100000:32:001:0350 земельної ділянки площею 0,0074 га),  (кадастровий 
номер 2110100000:32:001:0351 земельної ділянки площею 0,0016 га), 
(кадастровий номер 2110100000:32:001:0353 земельної ділянки площею 0,0170 
га),  (кадастровий номер 2110100000:32:001:0349 земельної ділянки площею 
0,0087 га) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Малокам’яній, 2 «б» та передати її у 
власність. 

1.47. Гр. Лях Єві Олександрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
загальною площею 0,0362 га (кадастровий номер 2110100000:32:001:0355 
земельної ділянки площею 0,0049 га),  (кадастровий номер 
2110100000:32:001:0352 земельної ділянки площею 0,0031 га), (кадастровий 
номер 2110100000:32:001:0354 земельної ділянки площею 0,0282 га)  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Малокам’яній, 2 «г» та передати її у власність. 

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

1.49. Гр. Пава Людвіку Людвіковичу, ідент. номер ***, гр. Пшеничній 
Ользі Людвиківні, ідент. номер ***земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:39:001:0258) площею 0,0592 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по  вул. Нахімова, 53 та 
передати її у спільну сумісну власність. 

1.50. Гр. Суран Володимиру Григоровичу, ідент. номер ***, гр. Суран 
Людмилі Гаврилівні, ідент. номер ***, гр. Волошиній Ользі Михайлівні, ідент. 
номер ***, гр. Шутко Мирославу Івановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0261) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Руській, 19  та передати її у спільну сумісну власність. 

1.51. Гр. Трофімчук Людмилі Вікторівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0169)                              площею 
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0,0432 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Лодія, 16 та передати її у власність. 

1.52. Фізичній особі-підприємцю Бабич Володимиру Андрійовичу,             
ідент. номер ***, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0232) площею 0,1625 га для будівництва та обслуговування 
закладів торгівлі по  вул. Доманинській, 308 «а» та надати її в оренду строком 
на два роки до _____ 2016 року. 

1.53. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:01:001:0260) площею 0,0017 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Мукачівській, 9 та надати її в оренду строком на п’ять  років до 
_______  2019 року. 

1.54. Гр. Попович Інні Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0031) площею 0,0980 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Соколиній, 8 та передати її у власність. 

1.55. Гр. Кузьмі Ганні Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:31:001:0260) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Собранецькій, 40 та передати її у власність. 

1.56. Гр. Дуб Василю Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:51:004:0035) площею 0,0355 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд по вул. Загорській, 59 зі зміною цільового призначення. 

1.57. Гр. Дуран Оксані Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:27:001:0260) площею 0,0100 га для 
індивідуального гаражного будівництва на пл. Лаборця, 2 та надати її в оренду 
строком на три роки до _____ травня 2017 року. 

1.58. Гр. Мельник Наталії Михайлівні, ідент. номер ***земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:27:001:0261) площею 0,0100 га                     для 
індивідуального гаражного будівництва на пл. Лаборця, та надати її в оренду 
строком на три роки до ______ травня 2017 року. 

 

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


