
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  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, 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: 

      
1.1. Гр. Раковцію Роберту Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0740) площею 0,0501 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Закарпатській, 25 «б» та передати її у власність. 

1.2. Гр. Липчей Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:10:001:0265) площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Руській, 38 та 
передати її у власність. 

1.3. Гр. Онисько Людмилі Федорівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0300) площею 0,0643 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Горянській, 12 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Симчині Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:01:001:0266) площею 0,0256 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Руській, 14 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Орос Вероніці Михайлівні, гр. Даньо Олесі Вікторівні,             
гр. Землякову Олексію Олексійовичу, гр. Бек Степану Євгеновичу, гр. Даньо 
Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0267) площею 0,0931 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 19 та 
передати її у спільну сумісну власність. 

1.6. Гр. Івасюк Валентині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0060) площею 0,0629 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Сатумарській, 18 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Романець Івану Івановичу, гр. Романець Тетяні Золтанівні 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0051) площею             
0,0739 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка, 11 та передати її у спільну 
сумісну власність. 

1.8. Гр. Сивак Зузанні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0254) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 27 
та передати її у власність. 

1.9. Гр. Лабі Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:21:001:0461) площею 0,0556 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Погорєлова, 19 та 
передати її у власність. 

1.10. Гр. Ленюському Михайлу Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:69:001:0352) площею 0,0518 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Дравецькій, 8 та передати її у власність. 

1.11. Управлінню Мукачівської греко-католицької єпархії земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0228) площею 0,0625 га для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
по вул. Перемоги та передати її в постійне користування. 

1.12. Ужгородській загальноосвітній школі I-III ступенів № 20 – ліцей 
«Лідер» Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:33:001:0180) площею 1,6917 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Сільвая, 3 та 
передати її в постійне користування. 

1.13. Гр. Матьовка Миколі Петровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:001:0307) площею 0,0450 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Щедріна, 84 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Джобак Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:33:001:0178) площею 0,0935 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 68 та 
передати її у власність. 
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1.15. Гр. Светловичу Йосипу Юлійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:60:001:0176) площею 0,0561 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по         вул. Дендеші, 39 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Зоріній Ользі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:42:001:0469) площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, 10. 

1.17. Гр. Жменяк Тетяні Степанівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:07:001:0176) площею 0,0165 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Фединця, 46. 

1.18. Гр. Куклишин Ользі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:64:001:0014) площею 0,0614 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 129. 

1.19. Гр. Цапич Марії Іржіївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:60:001:0175) площею 0,0524 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Пограничній, 17 "а". 

1.20. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:51:001:0733) площею 0,0100 га для індивідуального 
гаражного будівництва в районі вул. Гвардійської та надати її в оренду строком 
на три роки до __________ листопада 2017 року.   

1.21. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:51:001:0732) площею 0,0650 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Гвардійської та надати її в оренду строком на три роки до __________ 
листопада 2017 року.  

1.22. Гр. Волощук Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:51:001:0734) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та надати її в оренду строком 
на три роки до __________ листопада 2017 року. 

1.23. Гр. Юращук Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:51:001:0735) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та надати її в оренду строком 
на три роки до __________ листопада 2017 року.  

1.24. Гр. Копусяк Василю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:51:001:0731) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Гвардійської та надати її в оренду строком 
на три роки до __________ листопада 2017 року. 

1.25. Товариству з обмеженою відповідальністю «Лісова пісня» земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:25:001:0046) площею 0,1390 га для 
обслуговування власних нежитлових приміщень, яка розташована за адресою: 
Боздоський парк, 5 та надати її в оренду строком на три роки до __________ 
листопада 2017 року. 

1.26. Гр. Яночко Андрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0227) площею 0,0058 га для будівництва та 
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обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 36 та надати її в оренду 
строком на три роки до __________ листопада 2017 року. 

1.27. Комунальному підприємству зеленого господарства «Агромікс» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0738) площею           
6,2662 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування по вул. Загорській, 51 «в» та передати її в постійне 
користування. 

1.28. Гр. Федор Марії Іванівні, гр. Газа Аллі Емерихівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:52:001:0309) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Загорській, 67 та передати її у спільну сумісну власність. 

1.29. Гр. Пригарі Василю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:32:001:0364) площею 0,0480 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Малокам’яній, 11 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Турянчик Мар’яні Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:33:001:0179) площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 14 та 
передати її у власність. 

1.31. Гр. Криса Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0334) площею 0,0485 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ужанській, 59 та 
передати її у власність. 

1.32. Гр. Дубовець Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0257) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Можайського, пров. Весняний та передати 
її в оренду строком на три роки до __________ листопада 2017 року. 

1.33. Гр. Кепіч Івану Васильовичу загальною площею 0,0130 га 
(кадастровий номер 2110100000:33:001:0183 земельної ділянки             
площею 0,0111 га),  (кадастровий номер 2110100000:33:001:0182 земельної 
ділянки площею 0,0019 га) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бачинського, 15 «в» та 
передати її у власність. 

1.34. Гр. Плавайко Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0461) площею 0,0900 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Баб’яка, б/н та передати її у власність. 

1.35. Гр. Терпак Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:52:001:0311) площею 0,0964 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка та 
передати її у власність. 

1.36. Гр. Ковальчук Маріанні Богданівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:33:001:0181) площею 0,0420 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Фогорашія, 13 та передати її у власність. 
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1.37. Гр. Моргентал Йосипу Йосиповичу  земельної ділянки 

загальною площею 0,0571 (кадастровий номер 2110100000:64:001:0016 
земельної ділянки площею 0,0063 га), (кадастровий номер 
2110100000:64:001:0015 земельної ділянки площею 0,0455 га), (кадастровий 
номер 2110100000:64:001:0018 земельної ділянки площею 0,0053 га) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гагаріна, 91 та передати її у власність. 

1.38. Гр. Петеньку Василю Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0061) площею 0,0540 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Колосковій, 2 та передати її у власність. 

1.39. Гр. Гулеватому Віктору Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:39:001:0260) площею 0,0950 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       
вул. Бачинського, 92 та передати її у власність. 

1.40. Гр. Кузич Ярославу Івановичу, гр. Кузич Єлизаветі Василівні 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:57:001:0073) площею    
0,0308 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Артилерійській, 8 «а» та передати її у 
спільну сумісну власність. 

1.41. Гр. Демурі Ігорю Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0270) площею 0,0354 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Берчені, 37 та передати її у власність. 

1.42. Гр. Корж Єлизаветі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:68:001:0133) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 9 та 
передати її у власність. 

1.43. Гр. Корник Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0056) площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Загорській, 330 та передати її у власність. 

1.44. Гр. Федьо Івану Вікентійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:69:001:0353) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Гагаріна, 375 та передати її у власність. 

1.45. Дошкільному навчальному закладу № 15 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:10:001:0264) площею 0,5514 га для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Лесі Українки,8  та передати 
її в постійне користування. 

1.46. Дошкільному навчальному закладу № 28 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:27:001:0266) площею 0,5300 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по             
вул. Добролюбова, 4 «а». 
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1.47. Гр. Завацькій Катерині Петрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0134) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по              вул. Гагаріна, 80 та передати її у власність. 

1.48. Гр. Хоменко Інні Тимофіївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0055) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Ярослава Мудрого, 179 поз. 632 та передати її у власність. 

1.49. Гр. Беке Олександру Золтановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0057) площею 0,0595 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Загорській, 401 та передати її у власність. 

1.50. Гр. Палешник Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:01:001:0267) площею 0,0271 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 14 
та передати її у власність. 

1.51. Гр. Тарасенко Наталії Андріївні земельної  ділянки загальною 
площею 0,0149 га (кадастровий номер 2110100000:02:001:0196 земельної 
ділянки площею 0,0107 га), (кадастровий номер 2110100000:02:001:0195 
земельної ділянки площею 0,0042 га) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Швабській, 34 зі зміною цільового призначення. 

1.52. Гр. Псяйку Владиславу Васильовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0243) площею 0,0011 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Театральній, 9 та 
передати її в оренду строком на три роки до __________ листопада 2017 року. 

1.53. Гр. Дендеші Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:002:0050) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бородіна, 7 та 
передати її у власність. 

1.54. Гр. Лейбі Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0271) площею 0,0052 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Підгірній, 21 та передати її в оренду строком на три 
роки до __________ листопада 2017 року. 

1.55. Товариству з обмеженою відповідальністю «Грін Білдінг 
Консалтінг» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0128)             
площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Грушевського, 35 «а» та передати її в оренду 
строком на три роки до __________ листопада 2017 року. 

1.56. Гр. Кардаш Марії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0178) площею 0,0589 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Фучіка, 20 «а» та 
передати її у власність. 

1.57. Гр. Стропку Михайлу Михайловичу, гр. Гібала Наталії Михайлівні 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0335) площею    
0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Болотинській, 43 та передати її у 
спільну сумісну власність. 

1.58. Гр. Ільтьо Вадиму Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:42:001:0484) площею 0,0383 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         
вул. Верховинській, поз. 45 «а» та надати її в оренду строком на три роки до 
__________ листопада 2017 року. 

1.59. Гр. Юрочко Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0302) площею 0,0912 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 22 
та передати її у власність. 

1.60. Гр. Порохнявець Вероні Юріївні, гр. Порохнявець Тібору 
Юрійовичу, гр. Порохнявець Наталії Юріївні, гр. Порохнявець Арнольду 
Робертовичу, гр. Порохнявець Іболі Робертівні, гр. Порохнявець Владиславі 
Робертівні, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:73:001:0041) 
площею 0,0104га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по  вул. Артилерійській, 26 «а» та передати її у 
власність. 

1.61. 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 
будівель торгівлі по вул. Капітульній, 2 та передати її в оренду строком на три 
роки до __________ листопада 2017 року. 

1.62. Гр. Феєш Атіллі Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0212) площею 0,0031 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Белінського, 15/19 та передати її в 
оренду строком на три роки до __________ листопада 2017 року. 

1.63. Гр. Нінц Емануілу Людвиковичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:62:001:0295) площею 0,0585 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. М. Вовчка, 7 з подальшою передачею її у власність. 

1.64. Гр. Тулік Ігорю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0058) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Чабанівській, 5 з 
подальшою передачею її у власність. 

1.65. Гр. Кузьмі Тиберію Стефановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0303) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Садовій, 26 з подальшою передачею її у власність. 

1.66. Гр. Шишола Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:001:0310) площею 0,0692 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Абрикосовій, 16 з подальшою передачею її у власність. 

1.67. Гр. Пшеничній Ірині Дьєрдівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0062) площею 0,0540 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Колосковій, 5 з подальшою передачею її у власність. 

1.68. Гр. Ганичу Андрію Вячеславовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:21:001:0464) площею 0,0490 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         
вул. Перемоги з подальшою передачею її у власність. 

1.69. Гр. Купар Любові Антонівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:16:001:0229) площею 0,0017 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Белінського з подальшою передачею її у власність. 

1.70. Гр. Білак Олександру Павловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:44:001:0276) площею 0,0987 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Райдужній з подальшою передачею її у власність. 

1.71. Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:15:001:0168) площею 0,0006 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по            
вул. Заньковецької, 3/16 з подальшою передачею її в оренду. 

1.72. Гр. Бурок Марії Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0297) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шишкіна, 1 «а» з 
подальшою передачею її у власність. 

1.73. Гр. Петріченко Марії Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:58:001:0168) площею 0,0429 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           
вул. Золотій, 41 з подальшою передачею її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин  (Кручаниця В.В.). 
 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


