
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
 
Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на які розроблено  
детальний план території 

 
 
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. Свиді Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0065) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Чеської Ліпи, 3 та 
передати її у власність. 

1.2. Гр. Вулшинському Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0070) площею 0,0629 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Горсенській, 32 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Ковач Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0043) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Ульцинській, 33 та передати її у власність. 
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1.4. Гр. Тулейбич Катерині Балажівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0048) площею 0,0629 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Каянській, 21 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Василенку Владиславу Вікторовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0054) площею 0,0629 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 665 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Сазонову Олександру Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0073) площею 0,0700 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в кварталі житлової забудови ім. Я. Мудрого, поз. 657 та передати її у 
власність. 

1.7. Гр. Реготун Надії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0076) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Ярослава Мудрого поз. 5 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Георгієв Марині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0077) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Ярослава Мудрого поз. 4 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Голінці Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:61:001:0333) площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мармуровій, 12 та 
передати її у власність. 

1.10. Гр. Бурі Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0080) площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. ім. Ярослава 
Мудрого, 67  та передати її у власність. 

1.11. 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. 

1.12. Гр. Андрейчик Валентині Володимирівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0079) площею 0,0595 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Загорській, 407 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Шевченку Олегу Борисовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0081) площею 0,0675 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Малоземельній, 10 (квартал індивідуальної забудови             
ім. Саксаганського, поз. 123) та передати її у власність. 

 
 
 



 3
 
1.14. Гр. Попадинець Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0078) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Ярослава Мудрого, поз. 2 та передати її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


