
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
09 листопада 2015 року  м. Ужгород   № 1882 
 
Про затвердження та відмову 
у затвердженні 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. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0059) площею           
0,0234 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 
по вул. Жупанатській, 18 та передати її в оренду строком на 10 років до            
9 листопада 2025 року. 

1.2. Гр. Рішко Ользі Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:18:001:0111) площею 0,0012 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 24/40 та передати її в оренду строком на 3 
роки до 9 листопада 2018 року. 
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1.3. Гр. Мандзюку Дмитру Дмитровичу  земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0464) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по                    Слов’янській набережній, 23 та  передати її у власність. 

1.4. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0466) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
Слов’янській набережній, 23 та  передати її у власність. 

1.5. Гр. Мандзюк Ганні Федорівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:24:001:0465) площею 0,0510 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
Слов’янській набережній, 23 та  передати її у власність. 

1.6. Гр. Мандзюку Роману Степановичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0467) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  
Слов’янській набережній, 23 та  передати її у власність. 

1.7. Гр. Матею Тарасу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0161) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Коритнянської та передати її у власність.  

1.8. Гр. Цвєтковій Ользі Юріївні  земельної ділянки загальною площею 
0,0599 га (кадастровий номер 2110100000:57:001:0075 земельної ділянки 
площею 0,0537 га), (кадастровий номер 2110100000:57:001:0074 земельної 
ділянки площею 0,0062 га) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Артилерійській, 11  та  
передати її у власність. 

1.9. Гр. Ткач Костянтину Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:41:001:0466) площею 0,0464 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Стрільничній, 73 та  передати її у власність. 

1.10. Гр. Голінка Юрію Юрійовичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:62:001:0302) площею 0,0863 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Дендеші, 92 та  передати її у власність. 

1.11. Гр. Даріушу Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:11:001:0250) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Конопляній,  б/н та передати її у власність.  

1.12. Гр. Чомоляк Ользі Костянтинівні  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:68:001:0137) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Гагаріна, 157 та  передати її у власність. 
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1.13. Гр. Горвату Михайлу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0064) площею 0,0356 га для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури по вул. П. Комуни, 4 та передати її в оренду строком на 3 роки 
до 9 листопада 2018 року. 

1.14. Релігійній громаді УПЦ Київському патріархату Святих 
Рівноапостольних князя Володимира Великого і княгині Ольги земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:003:0034) площею 0,2787 га для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
по вул. Минайській, 71 та передати її в постійне користування. 

1.15. Гр. Тотіну Михайлу Мігальовичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:62:001:0304) площею 0,0707 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Шишкіна, 47 та  передати її у власність. 

1.16. Гр. Половко Оксані Василівні  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:40:001:0032) площею 0,0684 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Північній та  передати її у власність. 

1.17. Гр. Рояк Сінтії Робертівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:42:001:0487) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берегівській та  
передати її у власність. 

1.18. Гр. Далекорей Гафії Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:54:001:1712) площею 0,0595 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Тютюновій, 47 та  передати її у власність. 

1.19. Гр. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:28:001:0188) площею 0,0080 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, б/н та передати її у власність. 

1.20. Гр. Тирпаку Івану Людвиковичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:21:001:0468) площею 0,0165 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул.  Міксата, 21 та  передати її у власність. 

1.21. Гр. гр. Заяць Тетяні Іванівні, Заяць Василю Васильовичу, Назаренко 
Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:09:001:0007) площею 0,0709 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ольбрахта, 15 та  
передати її у власність. 

1.22. Гр. Костак Одарці Петрівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0278) площею 0,0660 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій та  
передати її у власність. 
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1.23. Фізичній особі-підприємцю Ломага Олександру Степановичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0178)             
площею 0,0270 га для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування  по вул. Фединця, 52 «а» 
та передати її в оренду строком на 3 роки до 9 листопада 2018 року. 

1.24. Гр. Фекете Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:28:001:0191) площею 0,0080 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Закарпатській, б/н та передати її у власність. 

1.25. Гр. Маханцю Володимиру Петровичу земельної  ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:08:001:0027) площею 0,0089 га для 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. П. Мирного, 2 зі 
зміною цільового призначення. 

1.26. Гр. Козел Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0311) площею 0,0808 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 29 та 
передати її у власність. 

1.27. Гр. Лозан Олександру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0158) площею 0,0830 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Коритнянській та передати її у власність. 

1.28. Гр. Соханич Тетяні Олександрівні власної земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:30:001:0054) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Кошицькій, поз. 21 зі зміною конфігурації без зміни площі. 

1.29. Гр. Жизномирській Наталії Михайлівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:65:001:0065) площею 0,0987 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гагаріна, б/н та передати її у власність. 

1.30. 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. 

1.31. Гр. Перевузнику Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0156) площею 0,0850 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Коритнянській та передати її у власність. 

1.32. Гр. Ломазі Ользі Еміліянівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:42:001:0490) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Університетській 
та передати її у власність. 

1.33. Гр. Росул Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:19:001:0182) площею 0,0033 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Бородіна, б/н та передати її у власність. 
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1.34. Гр. Гутіч Юстині Михайлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0278) площею 0,0330 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Польовій, 5 та передати її у власність. 

1.35. Гр. Валковському Віктору Володимировичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:41:001:0467) площею 0,0103 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Червоній (вул. Красна), 8 та передати її у власність. 

1.36. Гр. Купаші Роберту Тиберійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:58:001:0174) площею 0,0471 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Східній, 14 та передати її у власність. 

1.37. Гр. Дешко Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:42:001:0488) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Університетській та передати її у власність. 

1.38. Гр. Лупей Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0265) площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 61 
та передати її у власність. 

1.39. Гр. Богоцькому Євгенію Вільгельмовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:34:001:0235) площею 0,0300 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Підградській, 33 «б» та передати її у власність. 

1.40. Гр. Ерфану Франциску Павловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:29:001:0255) площею 0,0607 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Грузинській, 3 та передати її у власність. 

1.41. Гр. Івашко Вікторії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:65:001:0066) площею 0,0992 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Гагаріна, б/н та передати її у власність. 

1.42. Гр. Сарай Мирославу Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:08:001:0035) площею 0,0075 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Яроцькій зі зміною цільового 
призначення. 

1.43. Гр. Ляльку Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:001:0132) площею 0,0049 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

1.44. Гр. Дудик Юстині Степанівні, гр. Голінка Вікторії Анатоліївні 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0312)             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 49 та передати її у спільну 
сумісну власність. 
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1.45. Гр. Дешко Любові Василівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0489) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Університетській та передати її у власність. 

1.46. Гр. Чеплев Маріанні Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:19:001:0183) площею 0,0091 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Бородіна, б/н та передати її у власність. 

1.47. Гр. Комарницькій Оксані Володимирівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:12:001:0165) площею 0,0015 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Одеській, 11 та  передати її в оренду строком на 3 роки до            
9 листопада 2018 року. 

1.48. Гр. Крічфалушій Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:28:001:0190) площею 0,0089 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, 42 та передати її у власність. 

1.49. Гр. Шапоренку Олексію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:28:001:0189) площею 0,0089 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, 42 та передати її у власність. 

1.50. Гр. Газі Катерині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0181) площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Бородіна, б/н та передати її у власність. 

1.51. Гр. Макарі Дмитру Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0157) площею 0,0950 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         
вул. Коритнянській та передати її у власність. 

1.52. Гр. Карпі Надії Миколаївні земельної ділянки загальною площею 
0,0111 га (кадастровий номер 2110100000:06:001:0244 земельної ділянки 
площею 0,0013 га, кадастровий номер 2110100000:06:001:0245 земельної  
ділянки площею 0,0098 га) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Корзо, 7 «д» та передати її у 
власність. 

1.53. Гр. Полак Христині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0240) площею 0,0178 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 36/2 та передати її в оренду 
строком на 5 років до 9 листопада 2020 року. 

1.54. Гр. Філіповій Ганні Григорівні, гр. Куницькому Дмитру 
Васильовичу земельної ділянки загальною площею 0,0071 га (кадастровий 
номер 2110100000:11:001:0249 земельної ділянки площею 0,0015 га, 
кадастровий номер 2110100000:11:001:0248 земельної ділянки             
площею 0,0056 га) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 35/36 та передати її в оренду 
строком на 5 років до 9 листопада 2020 року. 
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1.55. Колективному малому підприємству «Реммеблі» земельної 

ділянки загальною площею 0,0521 га (кадастровий номер 
2110100000:01:001:0270 земельної ділянки площею 0,0396 га, кадастровий 
номер 2110100000:01:001:0271 земельної ділянки площею 0,0125 га) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по            
вул. Мукачівській, 2 та передати її в оренду строком на 3 роки до 9 листопада 
2018 року. 

1.56. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимакс» земельної 
ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0057) площею 1,2995 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
вул. Перемоги, 168 та  передати її в оренду строком на 3 роки до 9 листопада 
2018 року. 

1.57. Товариству з обмеженою відповідальністю «Грін Білдінг 
Консалтінг» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0128) 
площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Грушевського, 35 «а» та  передати її в оренду 
строком на 3 роки до 9 листопада 2018 року. 

1.58. Гр. Чох Степану Омеляновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0279) площею 0,0353 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Підгірній, 5/1 та передати її у власність. 

1.59. Гр. Височанському Олегу Антоновичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:28:001:0187) площею 0,0080 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Закарпатській, б/н та передати її у 
власність. 

1.60. Гр. Єрмоленку Анатолію Миколайовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:18:001:0134) площею 0,0081 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, гараж № 272 та 
передати її у власність. 

1.61. Гр. Кирлик Сюзанні Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:50:001:0308) площею 0,0080 га для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по 
вул. Собранецькій, 145 та передати її в оренду строком на 3 роки до            
9 листопада 2018 року. 

1.62. Гр. Булині Олені Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0179) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Макаренка, 6 «а» та передати її в оренду строком на 3 роки до 9 листопада 
2018 року. 

1.63. Гр. Костаку Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0277) площею 0,0870 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Кошицькій та  передати її у власність. 
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1.64. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр-2» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0127) площею             
0,0033 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Минайській, 16 та 
передати її в оренду строком на 3 роки до 9 листопада 2018 року. 

1.65. Гр. Федак Надії Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:58:001:0169) площею 0,0201 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул. Українській, 16 та передати її в 
оренду строком на 3 роки до 9 листопада 2018 року. 

1.66. Гр. Цугорка Івану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0160) площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Коритнянській, б/н та передати її у власність. 

1.67. Гр. Голубка Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:23:001:0021) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Баб’яка, б/н зі 
зміною цільового призначення. 

1.68. Гр. Калюжину Миколі Миколайовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:20:001:0255) площею 0,0993 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. А. Корольова, 4 «б» та передати її в оренду строком на 3 роки до 
9 листопада 2018 року. 

1.69. Товариству з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-
Словацьке підприємство «ФЕМ-ІНВЕСТ» земельних ділянок загальною 
площею 2,8684 га (земельна ділянка площею 1,5210 га - кадастровий номер 
2110100000:60:001:0174 та земельна ділянка площею 1,3474 га - кадастровий 
номер 2110100000:60:001:0173) під виробничими будівлями та спорудами та 
для їх обслуговування по вул. Гранітній, 14 та передати її в оренду строком на 3 
роки до 9 листопада 2018 року. 

1.70. 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 передати її в оренду строком на 3 роки до            
9 листопада 2018 року. 

1.71. Гр. Жменяк Тетяні Степанівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:07:001:0176) площею 0,0165 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Фединця, 46 та передати її у власність. 

1.72. Гр. Горвату Мирославу Васильовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:39:001:0083) площею 0,1817 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Дунаєвського, 18 зі зміною цільового призначення. 
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1.73. Гр. Костик Ользі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0316) площею 0,0935 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Загорській, 111 «а» та передати її у власність. 

1.74. Гр. Голубка Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:23:001:0020) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Баб’яка, б/н зі 
зміною цільового призначення. 

1.75. Гр. Приходько Сніжані Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0159) площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Коритнянській, б/н та передати її у власність. 

1.76. Гр. Шпонтак Михайлу Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:11:001:0247) площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Жемайте та передати її у власність. 

1.77. Гр. Голінка Марії Ігнатівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0347) площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Козацькій, 1             
та  передати її у власність. 

1.78. Гр. Поворознику Роману Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:17:001:0318) площею 0,0024 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Заньковецької, 30 гараж № 60 та  
передати її у власність. 

1.79. Гр. Сахно Віталію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:05:001:0060) площею 0,0044 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на пл. Корятовича, 31 «а»             
та  передати її у власність. 

1.80. Гр. Салка Зузані Бейлівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:49:001:0355) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 44 та  
передати її у власність. 

 
2. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок наступним фізичним та юридичним особам: 
 
2.1. Гр. Бобрик Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:002:0144) для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Радіщева – Слов’янська набережна зі зміною 
цільового призначення. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ганц Ужгород» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0003)             
площею 1,4923 га для будівництва і обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Перемоги, 195 зі зміною цільового призначення. 
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2.3. Гр. Тарасенко Наталії Андріївні земельної  ділянки 

загальною площею 0,0149 га (кадастровий номер 2110100000:02:001:0196 
земельної ділянки площею 0,0107 га), (кадастровий номер 
2110100000:02:001:0195 земельної ділянки площею 0,0042 га) для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 34 зі зміною цільового 
призначення. 

2.4. Гр. Дубовцю Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0257) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Можайського, пров. Весняний. 

2.5. Гр.  Щербі Беаті Іванівні земельної ділянки загальною             
площею 0,0186 га (кадастровий номер 2110100000:01:001:0265 земельної 
ділянки площею 0,0018 га), (кадастровий номер 2110100000:01:001:0263 
земельної ділянки площею 0,0013 га), (кадастровий номер 
2110100000:01:001:0262 земельної ділянки площею 0,0137 га) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на     
пл. Ш. Петефі, 42 «г». 

2.6. Гр. Феєш Атіллі Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0212) площею 0,0031 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Белінського, 15/19. 

2.7. Гр. Дерев'янко Ганні Іванівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:58:001:0172) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. О. Кобилянської, 8. 

2.8. Гр. Каплар 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. 

2.9. Гр. Зоріній Ользі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:42:001:0469) площею 0,0354 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, 10. 

2.10. Гр. Шершуну Ярославу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:37:001:0217) площею 0,0511 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Доманинській, 175 зі зміною 
цільового призначення. 

2.11. Гр. Горчакову Віталію Миколайовичу  земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:05:002:0192) площею 0,0160 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Жупанатській, 11 зі 
зміною цільового призначення. 

 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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

 


