
 
Доповнення  до проекту рішення № 1400 

 
«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:     

  
1.60. 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. 

1.61. 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. 

1.62. 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. 

1.63. 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. 

1.64. 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. 

1.65. 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. 
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1.66. 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. 

1.67. 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. 

1.68. 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. 

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

1.70. 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. 

1.71. 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. 

1.72. 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. 

1.73. 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. 

1.74. 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. 

1.75. 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 ______ серпня 2017 року. 

1.76. 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 
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будівель торгівлі по вул. Капітульній, 2 та надати її в оренду строком на             
____ років до ______________. 

1.77. 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 ______ серпня                  2017 
року. 

1.78. 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 ______ серпня 2017 року. 

1.79. 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 ______ серпня 2017 року. 
 
 
 
  Секретар ради                                                                                В. Щадей 
 


