
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  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. Палапі Борису Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:002:0131) площею 0,7099 га для будівництва і 
обслуговування будівель багатоквартирного житлового будинку по            
вул. Єньковській, поз. 1-8 зі зміною цільового призначення. 

1.2. Гр. Горвату Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:65:001:0070) площею 0,3144 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по 
вул. П. Комуни, 4 зі зміною цільового призначення. 

1.3. 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 1 рік 
(частину земельної ділянки площею 0,0033 га, що розташована під проїздами, 
проходами, площадками без права забудови та права викупу). 
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1.4. Гр. Павлиш Олені Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0328) площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Остапа Вишні, 20 
та передати її у власність. 

1.5. Спеціалізованому навчально-виховному комплексу з поглибленим 
вивченням англійської мови «Пролісок» Ужгородської міської ради 
Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:11:001:0254) площею 0,8971 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти по пр. Свободи, 41 та передати в постійне 
користування. 

1.6. Ужгородській загальноосвітній школі I-III ступенів № 19 земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0480) площею 2,8518 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по             
вул. Заньковецької, 66 та передати її в постійне користування. 

1.7. Спеціалізованому навчально-виховному комплексу з поглибленим 
вивченням іноземних мов «Первоцвіт» Ужгородської міської ради в 
Закарпатській області  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0278) площею 1,0636 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти по вул. Академіка Корольова, 2 та передати в постійне 
користування. 

1.8. Гр. Волощуку 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  передати її в оренду строком на 3 роки до _________ 2019 
року. 

1.9. Гр. Каплару Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:33:001:0172) площею 0,0120 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Другетів, 69 та передати її в оренду строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.10. Гр. Товт Валерію Омеляновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0094) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Ярослава Мудрого, 137 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Васильковській Валерії Вячеславівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:21:001:0473) площею 0,0098 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Легоцького, б/н та передати її у 
власність. 

1.12. Гр. Чурей Володимиру Володимировичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:21:001:0471) площею 0,0098 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Легоцького, б/н та передати її у 
власність.  

1.13. Гр. Алдобаєвій Любові Кузьмівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:21:001:0472) площею 0,0098 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Легоцького, б/н та передати її у власність.  
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1.14. Гр. Губковичу Василю Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0295) площею 0,0027 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її 
у власність. 

1.15. Гр. Білак Наталії Леонідівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0088) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Загорській, 322 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Цільо Віталію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0112) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Ярослава Мудрого, 139 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Дуран Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0260) площею 0,0100 га для індивідуального гаражного 
будівництва на пл. Лаборця, 2 та передати її в оренду строком на 5 років до 
_____ 2021 року. 

1.18. Гр. Мельник Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:27:001:0261) площею 0,0100 га для індивідуального 
гаражного будівництва на пл. Лаборця, 2 та передати її в оренду строком на 5 
років до _____ 2021 року. 

1.19. Гр. Паш Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0137) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Каянській, 40 та 
передати її у власність. 

1.20. Гр. Кравченко Маріану Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:27:001:0250) площею 0,0593 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Боршоша-Кум’ятського, 4 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Гринчук Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0108) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Горсенській, 19 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Брензович Ярославі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:03:001:0233) площею 0,0012 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Гойди, 28/1 та передати її в оренду строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.23. Гр. Плотніков Руслану Валерійовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:24:002:0254) площею 0,0640 га для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 
мікрорайоні «Боздош» поз.8 «б» зі зміною цільового призначення. 

1.24. Гр. Свида Марті Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:24:002:0128) площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» поз. 9 «б» зі 
зміною цільового призначення. 
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1.25. Гр. Рего Юлію Дюловичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0336) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 111 та 
передати її у власність. 

1.26. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0267) площею 0,0098 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. 8- Березня, б/н зі зміною цільового призначення. 

1.27. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0266) площею 0,0098 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. 8- Березня, б/н зі зміною цільового призначення. 

1.28. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0269) площею 0,0098 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. 8- Березня, б/н зі зміною цільового призначення. 

1.29. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0270) площею 0,0098 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. 8- Березня, б/н зі зміною цільового призначення. 

1.30. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0265) площею 0,0098 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. 8- Березня, б/н зі зміною цільового призначення. 

1.31. Гр. Василині Дєрдю Яношовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0322) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Томчанія, 37 та передати її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


