
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                            Ужгород                                      № 1903 

 

Про затвердження та відмову  

у затвердженні проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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 проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

1.1. Гр. Васіній Марині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0570) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку мкрн. «Боздош», поз. 18 

зі зміною цільового призначення. 

1.2. Гр. Ковач Віктору Бернатовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0174) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

1.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку                

«Панькевича 77» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0192) площею 0,3081 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Панькевича, 77 та 

передати її в постійне користування. 

1.4. Гр. Дмитрієву Сергію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0297) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Ніредьгазькій, 38 та передати її у власність. 



 

1.5. Гр. Васіній Марині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0595) площею 0,0747 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Лінтура, 21 зі 

зміною цільового призначення. 

1.6. Гр. Шестаковій Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0298) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Ульциньській, 14 та передати її у власність. 

1.7. Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 імені                  

В.С. Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0176) площею             

0,7886 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                  

вул. Одеській, 15 та передати її в постійне користування. 

1.8. Гр. Логойда Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0305) площею 0,0038 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 25 та передати її у власність. 

1.9. Житлово-будівельному кооперативу «Зірка» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0177) площею 1,1643 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                

вул. Михайла Грушевського, 37 та передати її в постійне користування. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0314) площею 0,1032 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                 

вул. Франтішека Тіхого, 12 «б» зі зміною цільового призначення. 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0313) площею 0,0709 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Франтішека Тіхого, 12 «б» зі зміною цільового призначення. 

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0312) площею 0,0504 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Франтішека Тіхого, 12 «б» зі зміною цільового призначення. 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0145) площею 0,0543 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Мукачівській, 44 зі зміною цільового призначення. 

1.14. Гр. Мойш Мар’яну Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0027) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Кавказькій зі 

зміною цільового призначення. 

1.15. Гр. Мойш Мар’яну Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0026) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Кавказькій зі 

зміною цільового призначення. 



 

1.16. Гр. Тимчак Марії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0426) площею 0,0460 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Цвітній, 7 «а» та 

передати її у власність. 

1.17. Комунальному підприємству «Ужгородський комбінат комунальних 

підприємств» Ужгородської міської ради земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0193) площею 0,3746 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування по вул. Насипній, 46 та 

передати її у постійне користування. 

1.18. Об`єднанню співвласників багатоквартирного  будинку "Льва 

Толстого, 4" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0321) 

площею 0,0412 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Льва Толстого, 4 та передати її у постійне 

користування. 

1.19. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Сечені 50" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0178) площею                 

0,5268 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Іштвана Сечені, 50 та передати її у постійне користування. 

1.20. Гр. Вагацькій Надії Вікентіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0422) площею 0,0531 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Костянтина Ціолковського, 14 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Ковач Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0201) площею 0,1383 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 84 «а» та передати її у 

власність. 

1.22. Гр. Нємцовій Людмилі Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0297) площею 0,0070 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Івана Фірцака, 3 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Горват Зіті Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0244) площею 0,0374 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ужанській, 80 та 

передати її у власність. 

1.24. Гр. Покорбі Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0259) площею 0,0050 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 55/82 зі зміною цільового 

призначення. 

1.25. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробниче 

автотранспортне об’єднання Закарпатської облспоживспілки» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0081) площею 0,8324 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства  по  вул. Юрія Гагаріна, 36 «б» та передати її в оренду 

строком на 5 років до 13 лютого 2025 року. 

1.26. Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Одеська 12» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0177) площею                       



 

0,3451 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Одеській, 12 та передати її у постійне користування. 

1.27. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0176) площею 0,4860 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в районі                                   

вул. Університетської зі зміною цільового призначення. 

1.28. Гр. Миговичу Станіславу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0098) площею 0,7000 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                  

вул. Собранецькій зі зміною цільового призначення. 

1.29. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Ракоці 16" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0256) площею                       

0,2240 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Ференца Ракоці, 16 та передати її у постійне користування. 

1.30. Гр. Бедь Віктору Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0253) площею 0,0632 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Миколи Некрасова, 6 зі зміною 

цільового призначення.  

1.31. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0238) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Другетів, 71  та передати її у власність. 

1.32. Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

«Тіроль» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:003:0214) 

площею 0,0900 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Василя Гренджі-Донського, 3 зі зміною цільового 

призначення. 

1.33. Гр. Савчин Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:03:001:0053) площею 0,0311 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Юрія Гойди зі зміною 

цільового призначення. 

 

2. Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх 

родинам: 

2.1. Гр. Ткачуку Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:42:001:0655) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                     

вул. Університетської та передати її у власність. 

2.2. Гр. Штефаньо Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0178) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Університетської та передати її у власність. 

2.3. Гр. Ільчак Віктору Леонідовичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0321) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 



 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                    

вул. Університетської та передати її у власність. 

 

3. Відмовити у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки: 

- Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0419) площею 0,6188 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича, 54, оскільки не враховано інтересів 

співвласника земельної ділянки. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


