
 

 

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. Приватному акціонерному товариству «Закарпатліс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0203)             
площею 0,5100 га для збереження та використання парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва  по  вул. Собранецькій, 60 та надати її в оренду строком на 
5 років до ____ липня 2019 року. 

1.2. Гр. Дьордяй Діані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0051) площею 0,0700 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Ярослава 
Мудрого, 141 «а» та передати її у власність. 

1.3. Гр. Берегій Віталію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0050) площею 0,0595 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
Загорській, 395 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Орловій Марії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0047) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Я. Мудрого, 
165 та передати її у власність. 

1.5. 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 3 роки до _____ 
липня 2017 року. 

1.6. Гр. Курах Ользі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:68:001:0127) площею 0,0909 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Урожайній та 
надати її в оренду строком на 3 роки до _____ липня 2017 року. 

1.7. Гр. Когутичу Сергію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:43:001:0420) площею 0,0301 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
Університетській, 19 та надати її в оренду строком на 3 роки до _____ липня 
2017 року. 

1.8. Дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 м. Ужгород             
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:71:001:0001) площею 2,3800 
га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту на 
Студентській набережній, б/н (район стадіону «Авангард») та надати її в оренду 
строком  на 5 років до _____липня  2019 року. 

1.9. Гр. Гр. Худякову Вячеславу Тимофійовичу земельної ділянки 
площею 0,0180 га (кадастровий номер 2110100000:31:001:0252), земельної 
ділянки площею 0,0083 га (кадастровий номер 2110100000:31:001:0251) та 
земельної ділянки площею 0,0166 га (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0250), для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель та споруд по  вул. Берчені, 43 «а» та передати 
її у власність. 

1.10. Гр. Прокопцю Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:62:001:0289) площею 0,0532 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Тельмана, 65 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Шкіряк Ганні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:35:001:0161) площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Другетів, 128 та 
передати її у власність. 

1.12. Гр. Кустрьо Дмитру Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:05:001:0053) площею 0,1284 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на пл. Корятовича, 21 «а» та надати її в оренду строком на 3 
роки до _____ липня 2017 року. 

1.13. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:05:001:0055) площею 0,0225 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Ракоці, 2 та надати її в оренду 
строком на 3 роки до _____ липня 2017 року. 

1.14. Управлінню Мукачівської греко-католицької єпархії земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0081)             
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площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування культової споруди по        
вул. Легоцького, 44 «а» та надати її в оренду строком на 3 роки до _____ липня 
2017 року. 

1.15. Релігійній греко-католицькій громаді (парафія) різдва пресвятої 
богородиці м. Ужгород (мкр. «Дравці») земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:69:001:0350) площею 0,1863 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій по вул. Жатковича, 86 та 
передати її в постійне користування. 

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

1.17. Гр. Зоріній Ользі Вікторівні  земельних ділянок площею 0,0354 га 
(кадастровий номер 2110100000:42:001:0469) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Північній, 10 та передати її у власність. 

1.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сітігруп Ужгород»             
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0120) площею 0,0296 
га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 
33 «а» та надати її в оренду строком на 3 роки до _____ липня 2017 року. 

1.19. Гр. Фрига Івану Васильовичу земельної ділянки загальною площею 
0,0498 га (кадастровий номер 2110100000:07:001:0173 площею 0,0006 га); 
кадастровий номер 2110100000:07:001:0172 площею 0,0403 га); кадастровий 
номер 2110100000:07:001:0174 площею 0,0089 га) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по            
вул. Капітульній, 17 «а» та передати її у власність. 

1.20. Гр. Костів Віктору Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:34:001:0233) площею 0,1570 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул. Електрозаводській, 45 та 
надати її в оренду строком на 5 років до ____ липня 2019 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 


