
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                            Ужгород                                      № 1991 

 

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. Чопському прикордонному загону (військовій частині 1493) Західного 

регіонального управління Державної прикордонної служби України земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0180) площею                     

0,0060 га для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної 

служби України в районі кварталу ім. Ярослава Мудрого та передати її в 

постійне користування. 

1.2. Гр. Маринцівському Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:37:001:0428) площею 0,0418 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 194 та передати її 

у власність. 

1.3. Гр. Дубанич Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0299) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Житній, 10 та передати її у власність. 

 1.4. Релігійній громаді Української православної церкви «Св. Почаївської 

ікони Божої Матері» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0320)  площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування 



 

будівель громадських та релігійних організацій по вул. Олександра Грибоєдова, 

24 та передати її в постійне користування. 

 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прозахід-УЖ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0846)  площею 0,0096 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Івана Франка, 56 «б» 

та передати її в оренду строком на 5 років до 4 червня 2025 року. 

1.6. Гр. Бортник Ігорю Олеговичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0298) площею 0,0052 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Фірцака 

(Ватутіна), 3 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Кондор Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0195) площею 0,0032 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 57 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Носовій Людмилі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0202) площею 0,0324 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 171 «а» та передати її у власність. 

1.9. Гр. Мазюта Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0411) площею 0,3078 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Василя 

Докучаєва - Котловинної зі зміною цільового призначення. 

1.10. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Крокус.6" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0413)  площею   

0,3000 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Сріблястій, 6 та передати її в постійне користування. 

1.11. Гр. Васіній Марині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:003:0229) площею  0,1000 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Другетів зі 

зміною цільового призначення. 

1.12. Гр. Кучер Яні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0301) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Чеської Ліпи, 15 

та передати її у власність. 

1.13. Гр. Симкуличу Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0220) площею 0,1427 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 164 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Павлув Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0302) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Чеської Ліпи, 13 та передати її у власність. 

1.15. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ТИХОГО 19" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0286) площею                   

0,3968 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Франтішека Тіхого, 19 та передати її у постійне користування. 

1.16. Закладу дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 



 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0179) площею 1,0007 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Михайла 

Грушевського, 29 «а» та передати її у постійне користування. 

1.17. Гр. Долгош Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0429) площею 0,0341 га для ведення особистого селянського 

господарства по пров. Музейному, 12 та передати її у власність. 

1.18. Закладу дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:35:001:0197) площею 0,4688 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Івана 

Айвазовського, 9 та передати її у постійне користування. 

1.19. Гр. Сличко Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0079) площею 0,0631 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека Тіхого, 13 «а» зі 

зміною цільового призначення. 

1.20. Гр. Гринчишиній Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0301) площею 0,0019 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 36, прим. 4 та передати її в 

оренду строком на 5 років до 4 червня 2025 року. 

1.21. Гр. Беняк Павлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0432) площею 0,0473 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Доманинській, 157 та передати її у власність. 

1.22. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                

«Більшовик» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0245) 

площею 0,3030 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Олександра Можайського, 7 та передати її в 

постійне користування. 

1.23. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прага Уж» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0650) площею 0,0121 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Верховинській, 36 зі 

зміною цільового призначення. 

1.24. Гр. Вашковичу Павлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0424) площею 0,0080 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в АГК «Мир», поз. 38, 39 по вул. Михайла Салтикова-

Щедріна та передати її у власність. 

1.25. Гр. Сливці Василю Івановичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0847) площею 0,0266 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Михайла Салтикова -Щедріна, 36 «б» та передати її в 

оренду строком на 5 років до 4 червня 2025 року. 

1.26. Гр. Папіш Івану Юрійовичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0079) площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Перемоги зі зміною цільового 

призначення. 

1.27. Товариству з обмеженою відповідальністю  «Єль КФТ» орендованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0277) площею               



 

0,2161 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по  вул. Іштвана Сечені, 29 «а» зі зміною цільового призначення. 

- Департаменту міського господарства внести відповідні зміни до договору 

оренди земельної ділянки. 

1.28. Гр. Ходанич Вікторії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0180) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

1.29. Гр. Мазюта Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0412) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в районі вул. Василя 

Докучаєва-Котловинної зі зміною цільового призначення. 

1.30. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0251) площею 0,0008 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/20 зі зміною цільового призначення. 

1.31. Гр. Росоха Тетяні Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0431) площею 0,1037 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Стародоманинській, 56 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Лакатош Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:32:001:0403) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Рожевій та передати її у власність. 

1.33. Гр. Завацькій Катерині Петрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0222) площею  0,0550 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 80 та передати її у власність. 

1.34. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0123) площею                    

0,2400 га для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови по вул. Перемоги та зареєструвати 

комунальну власність. 

1.35. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0451) площею 0,0232 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Тиводара Легоцького, 9 «а» зі зміною цільового призначення з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

1.36. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0530) площею 0,1549 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Тиводара Легоцького, 9 «а» з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

1.37. Гр. Кашшай Ярославу Мироновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0447) площею  0,0400 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Івана Запісочного, 25 та передати її у власність. 

1.38. Гр. Ковальському Анатолію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0305) площею  0,0629 га для 



 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у мкрн. «ім. Ярослава Мудрого», вул. Ульциньська, 6 та передати її у 

власність. 

1.39. Гр. Сентипал Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0310) площею  0,0021 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, гараж № 23 та передати її у власність. 

1.40. Гр. Товтин Марії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0393) площею  0,0717 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 88 та передати її у 

власність. 

1.41. Гр. Кость Богдану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0288) площею  0,0053 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/3 та передати її в оренду 

строком на 5 років до 4 червня 2025 року. 

1.42. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0548) площею 0,0963 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. Олександра Богомольця, 20 та передати її в оренду строком на 5 років до              

4 червня 2025 року. 

1.43. Гр. Варічкіній Вікторії Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0423) площею 0,2493 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Горянській, 63 та передати її у власність. 

1.44. Гр. Химич Магдалині Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0099) площею  0,0300 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Тепличній та передати її у власність. 

1.45. Гр. Коштурі Анатолію Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0436) площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1 та передати її у власність. 

1.46. Гр. Роботишину Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:0250) площею  0,0025 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Бородіна, 22 АГК 

«Афганець» гараж № 15 та передати її у власність. 

1.47. 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 та передати її у власність. 

1.48. Гр. Іспірян Діані Маїсівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0227) площею  0,0039 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 16 та 

передати її у власність. 

1.49. Гр. Кузьо Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0249) площею  0,0024 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», 

гараж № 18 та передати її у власність. 

1.50. Гр. Бобич Світлані Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0251) площею  0,0022 га для будівництва індивідуальних 



 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 21 та 

передати її у власність. 

1.51. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0102) площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця та передати її в оренду строком 

на 5 років до 4 червня 2025 року. 

1.52. Гр. Ляпко Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0306) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз.22 та передати її у власність. 

1.53. Гр. Язикову Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0200) площею 0,0040 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж                

№ 41 та передати її у власність. 

1.54. Гр. Хованець Олені Ернестівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0201 площею  0,0029 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 56 та передати її 

у власність. 

1.55. Гр. Білкей Івану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0202) площею  0,0031 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 55 та передати її 

у власність. 

1.56. Гр. Костик Володимиру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0311) площею 0,0022 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз.21 та передати її у 

власність. 

1.57. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, на яких розміщено опори існуючої (діючої) лінії електропередачі 

«Ужгород-Перечин 110 Кв» : 

- кадастровий номер 2110100000:43:001:0324 - площею 0,0053 га (опора № 61); 

- кадастровий номер 2110100000:28:001:0221- площею  0,0038 га (опора № 56); 

- кадастровий номер 2110100000:70:001:0131- площею  0,0007 га (опора № 41); 

- кадастровий номер 2110100000:28:001:0222 - площею 0,0017 га (опора № 57); 

- кадастровий номер 2110100000:44:001:0416 - площею 0,0007 га (опора № 58); 

- кадастровий номер 2110100000:44:001:0417 - площею 0,0007 га (опора № 62); 

- кадастровий номер 2110100000:45:001:0658 - площею 0,0061 га (опора № 63); 

- кадастровий номер 2110100000:42:001:0658 - площею 0,0007 га (опора № 66); 

- кадастровий номер 2110100000:42:001:0659 - площею 0,0007 га (опора № 67); 

- кадастровий номер 2110100000:42:001:0660 - площею 0,0007 га (опора № 68); 

- кадастровий номер 2110100000:42:001:0661 - площею 0,0007 га (опора № 69); 

- кадастровий номер 2110100000:37:001:0438 - площею 0,0007 га (опора № 89); 

- кадастровий номер 2110100000:70:001:0130 - площею 0,0061 га (опора № 35); 

- кадастровий номер 2110100000:55:001:0919 - площею 0,0007 га (опора № 36); 

- кадастровий номер 2110100000:54:001:1840 - площею 0,0007 га (опора № 37); 



 

- кадастровий номер 2110100000:52:001:0428 - площею 0,0016 га (опора № 42); 

- кадастровий номер 2110100000:52:001:0430 - площею 0,0066 га (опора № 45); 

- кадастровий номер 2110100000:52:001:0429 - площею 0,0007 га (опора № 44) 

та передати їх в оренду строком на 5 років до 4 червня 2025 року, застосувати 

ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.58. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0289) площею   

0,0128 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                          

просп. Свободи, 39 «б» (ЗТП-64) та передати її в оренду строком на 5 років до    

4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.59. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0434) площею            

0,0100 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                        

вул. Загорській, 124 «в» (ЗТП-21) та передати її в оренду строком на 5 років до 

4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %. 

1.60. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0273) площею    

0,0167 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                         

вул. Митній, 25 «в» (ЗТП-37) та передати її в оренду строком на 5 років до                    

4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.61. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0181) площею    

0,0123 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                         

вул. Фредеріка Шопена, 17 «а» (ЗТП-66) та передати її в оренду строком на                      

5 років до 4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати                                 

(% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.62. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0257) площею   

0,0128 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                      

просп. Свободи, 3 «а» (ЗТП-188) та передати її в оренду строком на 5 років до  

4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.63. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0856) площею    

0,0091 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                         

вул. Закарпатській, 43 «а» (ЗТП-50) та передати її в оренду строком на 5 років 



 

до 4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.64. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0180) площею    

0,0111 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                    

вул. Одеській, 12 «б» (ЗТП-47) та передати її в оренду строком на 5 років до                 

4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %. 

1.65. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0256) площею    

0,0084 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                         

вул. Капушанській (Перемоги), 25 «б» (ЗТП-168) та передати її в оренду 

строком на 5 років до 4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати    

(% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.66. Гр. Ємшановій Надії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0426) площею 0,1600 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 303 та передати її у власність. 

1.67. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0275) площею                  

0,1944 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Івана Франка, 1 зі зміною цільового призначення та з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

1.68. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0274) площею                  

0,3617 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Івана Франка, 1 зі зміною цільового призначення та з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

1.69. Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕЛЬЄФ-7» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0481) площею 0,2873 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                   

вул. Володимира Погорєлова, 3 «а» зі зміною цільового призначення та 

передати її в оренду строком на 5 років до 4 червня 2025 року.  

- Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування землею I-ЗК № 002274, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею № 237 від 

20.04.1999 року, виданий спільному малому підприємству «Рельєф» на 

земельну ділянку площею 0,288 га по вул. Погорєлова, 3 а. 

1.70. Гр. Лайош Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:002:0157) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької зі зміною цільового призначення. 

1.71. Гр. Кічун Віталію Зіновійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0137) площею 0,0018 га для будівництва 



 

індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, поз. 128 на території 

автогаражного кооперативу «Сторожницький» та передати її у власність. 

1.72. Гр. Лендєл Ксенії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0302) площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Вілмоша Ковача, гараж № 20 та передати її у власність. 

1.73. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0376) площею   

0,0088 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                       

вул. Цегольнянській, 2 «б» (ЗТП-69) та передати її в оренду строком на 5 років 

до 4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.74. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:58:001:0219) площею   

0,0084 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                        

вул. Українській, 21 «б» (ЗТП-146) та передати її в оренду строком на 5 років 

до 4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.75. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                

«Палая 17» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0396) 

площею 0,1239 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Андрія Палая, 17 та передати її в постійне 

користування. 

1.76. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0438) площею   

0,0059 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                      

вул. Марії Заньковецької, 36 «б» (ЗТП-138) та передати її в оренду строком на  

5 років до 4 червня 2025 року, застосувати ставку орендної плати                                      

(% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.77. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                

«Канальна 29,31» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0326) площею 0,7740 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Канальній, 29,31 та передати її в 

постійне користування. 

1.78. Гр. Баранову Валерію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0841) площею 0,0227 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Закарпатській, 33 «а» та передати її в 

оренду строком на 5 років до 4 червня 2025 року. 

1.79. Гр. Форкош Вірі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0432) площею  0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Черешневій та 

передати її у власність. 



 

1.80. Гр. Марчук Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0431) площею  0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Черешневій та 

передати її у власність. 

 

2. Відмовити у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки: 

2.1. Гр. Соколову Анатолію Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0170) площею 0,0340 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Августина                         

Волошина, 38 на підставі зауваження управління правового забезпечення -

проект підлягає актуалізації, оскільки термін дії висновків зійшов. 

2.2. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0322) площею    

0,0078 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по Київській 

набережній, 4 «а» (ЗТП-80) на підставі зауваження управління містобудування 

та архітектури - затвердження проектної документації можливе тільки за умови 

наявності висновку органу культурної спадщини Закарпатської ОДА згідно з 

вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини».    

2.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0216) площею   

0,0076 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                       

вул. Братів Бращайків, 4 «а» (ЗТП-36) на підставі зауваження управління 

містобудування та архітектури - затвердження проектної документації можливе 

тільки за умови наявності висновку органу культурної спадщини Закарпатської 

ОДА згідно з вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини».    

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


