
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
 
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, Законом 
України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності", Законами 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:      

 
1.1. Гр. Мадяр Руслані Олександрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0332 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тютюновій, 25 та 
надати її в оренду строком на п’ять років до 24 жовтня 2018 року. 

1.2. Гр. Горбань Оксані Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0450 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Озерній, 13 та надати її в оренду строком на п’ять років до 24 жовтня 2018 
року. 

1.3. Гр. Горбань Наталії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0626 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Березовій, 20 та 
надати її в оренду строком на п’ять років до 24  жовтня 2018 року. 



1.4. Фізичній особі – підприємцю Рояк Вікторії Іванівні, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0040 га (кадастровий номер ***) для реконструкції 
окремих входів до власних приміщень  по пр. Свободи, 36/18 та надати її в 
оренду строком на п’ять років до 24 жовтня 2018 року. 

1.5. Гр. Височанській Уляні Мар’янівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Закарпатській, 44 та надати її в оренду 
строком на п’ять років до 24  жовтня 2018 року. 

1.6. Гр. Белень Івану Олексійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0309 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єрмака, 11 та 
передати її у власність. 

1.7. Гр. Саглиці Єлизаветі Георгіївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0305 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єрмака, 11 та 
передати її у власність. 

1.8. Гр. Павлей Ользі Костянтинівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0620 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 86 
«а» та передати її у власність. 

1.9. Гр. Ковчар Любові Сидорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0322 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Джамбула, 113 «а» 
та передати її у власність. 

1.10. Гр. Зареві Мілані Вікторівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0022 га (кадастровий номер ***) для будівництва індивідуального 
гаражу № 12 по вул. Заньковецької, 30 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Станковичу Бориславу Михайловичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0550 га (кадастровий номер ***) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Заньковецької, 54 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Биковій Ніні Олександрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0625га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, 59 та передати її у 
власність. 

1.13. Гр. Івегеш Василю Васильовичу, ідент. номер ***, гр. Івегеш Аллі 
Ростиславівні, ідент. номер ***,  земельної ділянки площею 0,0071 га 
(кадастровий номер ***) для будівництва індивідуального гаражу по  вул. 
Загорській, 61 «г» та передати її у власність. 

 
1.14. Департаменту міського господарства, ідент. код ***, земельної 

ділянки площею 0,0013 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. 
Грушевського, 29/101, з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

1.15. Департаменту міського господарства, ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,0053 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 



обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. 
Тельмана, 17/3, з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

1.16. Департаменту міського господарства, ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. 8 - 
Березня, б/н, з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

1.17. Департаменту міського господарства, ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,0012 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. Гойди, 
28/1, з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

1.18. Департаменту міського господарства, ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,0033 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. Гойди, 
28/1, з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста    (Доктор О.О.). 
 
 
Міський голова                                                                           В. Погорелов 


	_________________                      м. Ужгород                                      

