
 

 

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. Делеган Ганні Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:69:001:0333) площею 0,0894 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Гагаріна, 248 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Дроботенко Марині Ігорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:55:001:0402) площею 0,0739 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Загорській, 174 та надати її в оренду строком на п’ять років до 
____ травня 2019 року. 

1.3. Гр. Рольо Магдалині Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:69:001:0344) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Гагаріна, 218 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Калюжину Миколі Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0255) площею 0,0993 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
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споруд по вул. А. Корольова, 4 «б» та надати її в оренду строком на п’ять 
років до ____ травня 2019 року. 

1.5. Гр. Волощук Павлу Павловичу, ідент. номер ***, 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 п’ять років до ____ травня 2019 року. 

1.6. Гр. Копусяк Василю Дмитровичу, ідент. номер ***, 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 п’ять років до ____ травня 2019 року. 

1.7. Гр. Юращук Василю Миколайовичу, ідент. номер ***, 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 п’ять років до ____ травня 2019 року. 

1.8. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу, ідент. номер ***, 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 п’ять років до ____ травня 2019 року. 

1.9. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0732)                         площею 
0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. Гвардійської та надати її в 
оренду строком на п’ять років до ____ травня 2019 року. 

1.10. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0120) площею 0,0880 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Гагаріна, 42 зі зміною цільового призначення. 

1.11. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0122) площею 0,0880 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по            
вул. Гагаріна, 42 зі зміною цільового призначення. 

1.12. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0124) площею 0,0880 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Гагаріна, 42 зі зміною цільового призначення. 

1.13. Гр. Кандієвій Наталії Валентинівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0251)  площею 0,0582 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Я. Гуса, 42 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Петриняк Марії Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0044) площею 0,0629 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по пров. Фермерському, 13 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Вукста Олександру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0227) площею 0,1000 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Доманинській, 181 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Товт Вікторії Володимирівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0286) площею 0,0557 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Ст. Разіна, 34 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Гаврилко Сергію Семеновичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0730) площею 0,0600 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Чехова, 6 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Попович Одарці Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:28:001:0180) площею 0,0490 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд на пл. Спортивній, 11 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Молнар Наталії Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0220)                          площею 
0,0487 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд на пл. Егана, 1 «а» та передати її у власність. 

1.20. Гр. Бокшан Марії Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0046) площею 0,0629 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Бейкешчобо, 4 та передати її у власність. 

 1.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «БІ ЕНД Ю ГРУП»,             
ідент. код 37297172, земельної ділянки загальною площею 0,0130 га 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0242 площею 0,0101 га); (кадастровий 
номер 2110100000:06:001:0241 площею 0,0008 га); (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0240 площею 0,0005 га); (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0239 площею 0,0007 га); (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0238 площею 0,0009 га) для  будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови на пл. Поштовій, 4 «а» та надати її в 
оренду строком на три роки до ____ травня 2017 року. 

1.22. Гр. Ковтюку Аттілі Жигмондовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0221)            
площею 0,0531 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Кошути, 9 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Немеш Вірі Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:02:001:0201) площею 0,0047 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29 прим. 31 та 
надати її в оренду строком на три роки до ____ травня 2017 року. 

1.24. Гр. Захарченку Андрію Вікторовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0172) площею 0,0345 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Галана, 2 «а» та надати її в оренду строком на п’ять років до 
____ травня 2019 року. 

1.25. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства міста Ужгорода», ідент. код ***, земельної 
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ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0121) площею 
0,0347 га для обслуговування об’єктів питного водопостачання по вул. 
Грушевського, 39 «а» та передати її в постійне користування. 

1.26. Гр. Бокшан Василю Федоровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0045) площею 0,0513 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Світлій, 13 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Службі автомобільних доріг в Закарпатській області, ідент. код 
***, Дочірньому підприємству "Закарпатський облавтодор", ідент. код 
31179046, Закарпатському відділу комплексного проектування ДП 
"Укрдіпродор", ідент. код ***, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:03:001:0235)   площею 0,1603 для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови по  вул. Собранецькій, 39 та надати її в 
постійне користування з наступною передачею її в державну власність. 

1.28. Гр. Соколову Анатолію Олександровичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0170)             
площею 0,0340 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
вул. Волошина, 38 та надати її в оренду строком на три роки до ____ травня 
2017 року. 

1.29. Гр. Трофіл Ріті Германівні, ідент. номер *** земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:02:001:0197) площею 0,0065 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Новака, 1 зі зміною цільового призначення. 

1.30. Гр. Штроблі Тамарі Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:05:001:0054) площею 0,0171 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Ракоці, 4 та надати її в 
оренду строком  на п’ять  років до _____ травня  2019 року. 

1.31. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні, ідент. номер ***, гр. Копрушак Віктору 
Вікторовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0314) площею 0,1437 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по             вул. 
Українській, 52 та надати її в оренду строком  на п’ять  років до _____ травня  
2019 року. 

 1.32. Гр. Сірий Олександру Євгеновичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0119) площею              0,0100 га 
для індивідуального гаражного будівництва по вул. Минайській, б/н та 
передати її у власність. 

1.33.  Гр. Кокольник Магдалині Михайлівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 211010000:11:001:0237) площею 0,017 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, б/н та 
надати її в оренду строком на три роки до _____ травня 2017 року. 

 
1.34. Гр. Далекорей Арсенію Михайловичу, ідент. номер ***, земельних 

ділянок площею 0,0886 га (кадастровий номер 2110100000:45:001:0521) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Шпонтака, 25 та передати її у власність.        
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1.35. Гр. Різак Василю Васильовичу, ідент. номер ***, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0254) площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Кошицькій, 24 «а» та передати її у власність.  

1.36. Гр. Різак Наталії Миколаївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:31:001:0253) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Кошицькій, 24 та передати 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 


