
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 квітня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1281_                        
 
 
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. Фізичній особі-підприємцю Леськів Юрію Івановичу,            

ідент. номер ***, земельної ділянки (2110100000:10:001:0019) площею 0,0309 га 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги по вул. Лермонтова, 4 зі зміною цільового призначення. 

1.2. Гр. Неживому Олегу Євгеновичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:37:001:0222) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Стародоманинській, 20 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Гомокі Дердью Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(2110100000:10:001:0144) площею 0,0313 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Швабській, 39 зі зміною цільового призначення. 

1.4. Західній конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні,             
ідент. код 20846147, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:15:001:0160) площею 0,0575 га, для обслуговування споруди, яка 
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забезпечує діяльність релігійної громади по вул. Джамбула, 23 та 
передати її в постійне користування. 

1.5. Гр. Хмелевцовій Марії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:18:001:0112) площею 0,0012 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8 Березня, 25 та надати 
її в оренду строком на 3 роки до одинадцятого квітня 2017 року. 
 1.6. Гр. Бузаш Миколі Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:65:001:0058) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Лавріщева, 45 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Лендєл Василю Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:17:001:0316) площею 0,0021 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Заньковецької, 30, гараж № 98 та 
передати її у власність без зміни цільового призначення. 

1.8. Гр. Дорошенко Ніні Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0223) площею              0,0355 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. Тичини, 27 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Пасічник Нелі Анатоліївні, ідент. номер ***, земельних ділянок 
площею 0,0454 га (кадастровий номер 2110100000:63:001:0295) та площею 
0,0089 га (кадастровий номер 2110100000:63:001:0296) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
Горянській, 27 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Мошковичу Івану Генріховичу, ідент. номер ***, земельних 
ділянок площею 0,0605 га (кадастровий номер 2110100000:17:001:0314) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Квітів, 3 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Голінка Ярославу Івановичу, ідент. номер ***, земельних 
ділянок площею 0,0588 га (кадастровий номер 2110100000:20:001:0256) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Грушевського, 38 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Марковичу Павлу Йосиповичу, ідент. номер ***, земельних 
ділянок площею 0,0623 га (кадастровий номер 2110100000:17:001:0317) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Квітів, 52«а» та передати її у власність. 

1.13. Гр. Штефаняк Сергію Юрійовичу, ідент. номер ***, земельних 
ділянок площею 0,0294 га (кадастровий номер 2110100000:46:001:0247) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Лісній, 18 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Черепаня-Плешаковій Ользі Георгіївні, ідент. номер ***, 
земельних ділянок площею 0,0701 га (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0259) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Я.Гуса, 25 та передати її у 
власність. 

1.15. Гр. Шимко Марті Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:63:001:0292) площею 0,0027 га для 
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будівництва індивідуальних гаражів по вул. Томчанія, б/н та передати її у 
власність без зміни цільового призначення. 

1.16. Гр. Голубка Олені Федорівні, ідент. номер *** земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:11:001:0241) площею 0,0040 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45, прим. 19 
та надати її в оренду строком на 3 роки до одинадцятого квітня 2017 року. 

1.17. Гр. Марчуку Роману Валентиновичу, ідент. номер *** земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0522) площею 0,0142 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по пров. Гірському, б/н та надати її в оренду строком на 3 роки до 
одинадцятого квітня 2017 року. 

1.18. Гр. Посоленик Андріанні Мирославівні, ідент. номер *** земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0458) площею 0,0290 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Снігурського, 2, поз.20 та надати її в оренду строком на 3 роки 
до одинадцятого квітня 2017 року. 

1.19. Гр. Брийовській Тетяні Володимирівні, ідент. номер *** земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0315) площею 0,0007 га для 
обслуговування власного нежитлового приміщення по   вул. Заньковецької, 
38/22 та надати її в оренду строком на 3 роки до одинадцятого квітня 2017 року. 

1.20. Гр. Костюку Анатолію Павловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0219) площею 0,0314 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Перемоги, б/н та надати її в оренду строком на 3 роки до 
одинадцятого квітня 2017 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 


