
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                            Ужгород                                      № 92                           

 

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. Рослік В’ячеславу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:39:001:0331) площею 0,0200 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша Берчені, б/н 

зі зміною цільового призначення. 

1.2. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Заньковецька 

17" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0197) площею   

0,5305 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Марії Заньковецької, 17 та передати її в постійне користування. 

1.3. Гр. Посипанку Анатолію Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:12:001:0182) площею 0,3330 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Залізничній, 2, «д», «ж», «е» зі зміною 

цільового призначення. 

1.4. Гр. Вачилі Надії Семенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0213) площею 0,0027 га для будівництва індивідуальних 



гаражів по вул. Івана Панькевича, ГО «Енерго», поз. 2 та передати її у 

власність. 

1.5. Гр. Стегурі Мар’яні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0139) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, поз. 133, АГК «Сторожницький» та 

передати її у власність. 

1.6. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0683) площею   

0,0017 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Івана Маргітича (КТП-316) та передати її в оренду строком на 3 роки.  

1.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0185) площею   

0,0087 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

вул. Михайла Грушевського, 61 «б» (ЗТП-166) та передати її в оренду строком 

на 3 роки.  

1.8. Гр. Сабов Олегу Івановичу та гр. Брензовичу Михайлу Михайловичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0631) площею             

0,1200 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                

вул. Возз’єднання, 53 зі зміною цільового призначення. 

1.9. Гр. Кеслер Наталії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0416) площею 0,0463 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 32 зі 

зміною цільового призначення. 

1.10. Підприємству споживчої кооперації «Ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0436) площею 0,3431 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273 та передати її в оренду строком на                

3 роки. 

1.11. Гр. Змійовській Анні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1850) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської (мкрн. Садовий) та передати її у власність. 

1.12. Гр. Цех Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0236) площею 0,0800 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 126 та передати її 

у власність. 

1.13. Гр. Чуга Корнелії Робертівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0430) площею 0,0042 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському, поз. 16 «а» та передати її у власність. 



1.14. Гр. Куничка Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0238) площею 0,0951 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 179 та передати її у власність. 

1.15. Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0174) площею    

0,0103 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій на пл. Жупанатській, 12 зі зміною цільового 

призначення. 

1.16. Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0096) площею    

0,0146 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Підгірній, 4 зі зміною цільового призначення. 

1.17. Гр. Посипанку Анатолію Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0300) площею 0,1310 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 

86 зі зміною цільового призначення. 

1.18.  Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0528) площею 0,0784 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Теодора Ромжі, 

поз.12 зі зміною цільового призначення. 

1.19. Гр. Брунцвік Євгенії Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0557) площею 0,0025 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 75, прим. 1 та 

передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.20. Гр. Негря Богдану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0564) площею 0,0190 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.21. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0319) площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 40/18 та 

передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.22. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0690) площею   

0,0075 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Ярославської, (КТП-324) та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.23. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0900) площею   

0,0054 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Поліни Осипенко, (КТП-116) та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:69:001:0437) площею   

0,0033 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 



будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Юрія Гагаріна, (КТП-199) та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.25. Гр. Станкович Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0349) площею 0,2186 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 120 «а» зі зміною 

цільового призначення та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.26. Гр. Немеш Івану Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:002:0128) площею 0,0345 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Другетів, 54 зі зміною цільового призначення. 

1.27. Гр. Ковачу Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0346) площею 0,0468 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами                   

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Дайбозькій, 4 зі 

зміною цільового призначення. 

1.28. Товариству з обмеженою відповідальністю «Поділля-Транс» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0230) площею                   

0,1412 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на 

Студентській набережній, 2 «а» зі зміною цільового призначення та передати її 

в оренду строком на 3 роки. 

1.29. Гр. Газа Михайлу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0475) площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Антоніна Дворжака, 36 зі зміною 

цільового призначення.  

1.30. Гр. Рацин Віктору Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0521) площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Володимирській зі зміною цільового призначення. 

1.31. Гр. Мачулка Ярині Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0203) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Метеор», по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

1.32. Гр. Дідик Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0204) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 196 по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

1.33. Гр. Сіра Евеліні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0205) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 195 по вул. Минайській  та передати її у власність. 

1.34. Гр. Гайдамак Тетяні Мар’янівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0206) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Метеор», по вул. Минайській та передати її у 

власність. 

1.35. Гр. Шевері Сергію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0202) площею 0,0100 га для будівництва 



індивідуальних гаражів АГК «Метеор» по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

1.36. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0559) площею   

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

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

вул. Тиводара Легоцького, 25 «б» (ЗТП-243) та передати її в оренду строком на 

3 роки. 

1.37. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0634) площею   

0,0018 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

вул. Дмитра Климпуша (КТПН-363) та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.38. Гр. Маркович Владиславу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0207) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор» поз. 195 по                                

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

1.39. Гр. Мансвєтовій Олесі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0208) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Метеор» поз. 209 по вул. Минайській, б/н та 

передати її у власність. 

1.40. Гр. Івашкович Маріанні Зденеківні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0209) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Метеор» поз. 40 по вул. Минайській, б/н та 

передати її у власність. 

1.41. Гр. Дорі Вячеславу Мирославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0210) площею 0,0100 га для будівництва 

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

1.42. Гр. Першин Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0211) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

1.43. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0454) площею   

0,0039 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Юрія Нікітіна (КТП-315) та передати її в оренду строком на 3 роки.  

1.44. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:68:001:0237) площею   

0,0042 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі   

вул. Юрія Жатковича (КТП-198) та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.45. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:49:001:0459) площею   

0,0121 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 



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

вул. Собранецькій та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.46. Гр. Калинич Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0355) площею 0,0884 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Музичної, 

мкрн. Саксаганського та передати її у власність. 

1.47. Гр. Калітіч Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0353) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 12 

та передати її у власність. 

1.48. Гр. Федак Карлу Карловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0354) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Трав’яному, 8 та 

передати її у власність. 

1.49. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Собранецька, 

35" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0261) площею   

0,1565 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Собранецькій, 35 та передати її в постійне користування. 

1.50. Релігійній греко-католицькій громаді «Св. Йосафата і всіх Святих»   

м. Ужгород (Шахта) земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:5566) площею   0,1264 га для будівництва і обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій  по вул. Климента Тімірязєва, 

б/н та передати її в постійне користування. 

1.51. Гр. Бандура Маргариті Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0240) площею 0,1271 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 118 та передати її у власність. 

1.52. Гр. Пінзель Олексію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0383) площею 0,0029 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 7, поз. 1  та 

передати її у власність. 

1.53. Гр. Лесів Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0357) площею 0,0642 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пшеничній, 21 та 

передати її у власність. 

1.54.  Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0901) площею 0,0099 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Івана Франка, 56 та передати її в 

оренду строком на 3 роки. 

1.55. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:71:001:0004 площею 0,0016 

га (опора № 12) та (кадастровий номер 2110100000:71:001:0005 площею 0,0016 

га (опора № 11)   для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі   

вул. Електрозаводської та передати їх в оренду строком на 3 роки.  



1.56. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0085) площею   

0,0052 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Андрія Палая (Тельмана), (опора № 20) та передати її в оренду строком на 

3 роки. 

1.57. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:73:001:0046 площею 0,0135 

га (опора № 8), (кадастровий номер 2110100000:73:001:0045 площею 0,0019 га 

(опора № 9), (кадастровий номер 2110100000:73:001:0044 площею 0,0017 га 

(опора № 10), (кадастровий номер 2110100000:72:001:0042 площею 0,0100 га 

(опора № 7), (кадастровий номер 2110100000:72:001:0043 площею 0,0012 га 

(опора № 3), (кадастровий номер 2110100000:72:001:0039 площею 0,0009 га 

(опора № 4), (кадастровий номер 2110100000:72:001:0041 площею 0,0016 га 

(опора № 6) та (кадастровий номер 2110100000:72:001:0040 площею 0,0017 га 

(опора № 5) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Новодоманинської та передати їх в оренду строком на 3 роки. 

1.58. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:18:001:0201 площею 0,0070 

га (опора № 13), (кадастровий номер 2110100000:18:001:0200 площею 0,0007 га 

(опора № 14), кадастровий номер 2110100000:18:001:0199 площею 0,0006 га 

(опора № 15), кадастровий номер 2110100000:20:001:0331 площею 0,0006 га 

(опора № 16),  кадастровий номер 2110100000:20:001:0333 площею 0,0007 га 

(опора № 17), кадастровий номер 2110100000:20:001:0334 площею 0,0007 га 

(опора № 18) та кадастровий номер 2110100000:20:001:0332 площею 0,0007 га 

(опора № 19),  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. 8-го Березня та передати їх в оренду строком на 3 роки.  

1.59. 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 та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.60. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0262) площею   

0,0025 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

пл. Народній (КТП-5) та передати її в оренду строком на 3 роки.  

1.61. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0186) площею   

0,0074 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

вул. Одеській, 3 «а» (ЗТП-73) та передати її в оренду строком на 3 роки.  

1.62. Гр. Малець Олександру Омеляновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0261) площею 0,0034 га для будівництва 



індивідуальних гаражів по вул. Декабристів- Миколи Пирогова, гараж № 10  та 

передати її у власність. 

1.63. Гр. Штефаняк Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0358) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Привітній, 7 в 

кварталі індивідуальної житлової забудови імені «Саксаганського» поз. 319 та 

передати її у власність. 

1.64. Гр. Ляховцю Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0424) площею 0,1636 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 75 та передати її у 

власність. 

1.65. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:0268) площею 0,0022 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Бородіна, 

3 «б» та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.66. Гр. Іванову Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0356) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Бейкешчобо, 36 та передати її у власність. 

 1.67. Гр. Фалес Костянтину Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0321) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача (Белінського), АГК «Білочка», 

гараж № 8 та передати її у власність. 

1.68. Гр. Артемовському Миколі Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:69:001:0443) площею 0,0172 га для особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 252 та передати її у власність. 

1.69. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Сакура -7" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0218) площею                     

0,1204 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Братів Бращайків, 7 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

1.70. Гр. Шніцер Марині Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0352) площею 0,0621 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Малоземельній, 4 

та передати її у власність. 

 1.71. Гр. Рожак Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0141) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола та передати її у власність. 

1.72. Гр. Бокоч Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0563) площею 0,0470 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Стрільничній, 43 та передати її у власність. 

 1.73. Гр. Стружкіній Ользі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0264) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 



гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 19 та 

передати її у власність. 

1.74. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0359) площею                 

0,0054 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі  

вул. Загорської (КТП-10) та передати її в оренду строком на 3 роки.  

1.75. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0133) площею                 

0,9326 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

1.76. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0104) площею                 

1,2851 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької, 5 з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

1.77. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0044) площею                 

6,0000 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької, б/н з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

1.78. Товариству з обмеженою відповідальністю «Канцелярка» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:58:001:0220) площею 0,1300 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Українській, 16 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

1.79. Товариству з обмеженою відповідальністю «Каскад-Уж» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0261) площею 0,1381 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Андрія  

Новака, 37 зі зміною цільового призначення.  

1.80. Гр. Дідичину Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:05:001:0112) площею 0,0070 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця, 12 та передати 

її в оренду строком на 5 років. 

1.81. Гр. Рудюк Юліані Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0450) площею 0,1230 га для ведення особистого селянського 

господарства в районі вул. Горянської Ротонди та передати її у власність. 

1.82. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "УНІВЕРСАМ 

МИНАЙСЬКА 15" земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0262) площею   0,5538 га для будівництва і обслуговування 



багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 15 та передати її в 

постійне користування. 

 

2. Відмовити у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

 2.1. Гр. Когутич Оксані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0235) площею 0,1600 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 114 на підставі звернення 

суміжного землекористувача щодо відкликання свого підпису у погодженні 

меж земельної ділянки. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0112) площею                                  

0,0393 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Підградській, 27, прим. 1 

зі зміною цільового призначення, рекомендувати звернутись після 

затвердження детального плану території.  

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0113) площею                      

0,0254 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Підградській, 27, прим. 1 

зі зміною цільового призначення, рекомендувати звернутись після 

затвердження детального плану території.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12

