
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 липня 2019 року                  Ужгород                           № 1618                                 

  

   

Про затвердження та відмову  

у затвердженні проектів 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 проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

1.1. Гр. Коваль Богдану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0209) площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Підгірному та передати її у власність. 

1.2. Гр. Куклишину Тарасу Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0021) площею 0,0615 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Панаса Саксаганського, 150 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:002:0131) площею 0,0640 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в мікрорайоні Боздош, поз. 27 зі 

зміною цільового призначення. 

 

 



1.4. Громадській організації «Гаражне об’єднання «Парус» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0312) площею 0,0900 га для 

колективного гаражного будівництва по вул. Михайла Лермонтова, 9 А та 

передати її в оренду строком на 5 років до 25 липня 2024 року. 

 1.5. Гр. Сумара Жанні Вячеславівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0280) площею 0,0555 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Чабанівській, 2 

(квартал індивідуальної житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 105)  та 

передати її у власність. 

 1.6. Гр. Грешку Михайлу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0190) площею 0,0550 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 195 та передати її у власність. 

 1.7. Гр. Варцабі Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0361) площею 0,0648 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Собранецькій, 26 та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Пігош Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0410) площею 0,1050 га для ведення особистого селянського 

господарства по  вул. Горянській, 33 та передати її у власність. 

 1.9. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0170) площею 0,3000 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Кошицькій, 56 зі зміною 

цільового призначення. 

 1.10. Гр. Решетар Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0099) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів на пл. Корятовича, 25 та передати її у власність. 

 1.11. Малому приватному підприємству «Олеся» зміну цільового 

призначення земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:002:0080) 

площею 0,5253 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Минайській, 16 Г та передати її в оренду строком 

на 5 років строком до 25 липня 2024 року.  

 1.12. Гр. Продан  Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0454) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Володимирській зі зміною цільового 

призначення. 

 1.13. Гр. Тегза Любомиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0300) площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 20 та передати її у власність. 

 1.14. Іудейській релігійній громаді м. Ужгород (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0327) площею 0,0267 га для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій по вул. Мукачівській, 47 та 

передати її в постійне користування. 

 

 



 1.15. Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0031) площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Соколиній, 8 та 

передати її у власність. 

 1.16. Гр. Лешку Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0287) площею 0,0048 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22 прим. 3 та передати її в 

оренду строком на 5 років до 25 липня 2024 року. 

 1.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0256) площею               

0,0153 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по Студентській 

набережній, 8 «а» та передати її в оренду строком на 5 років до 25 липня                 

2024 року. 

 1.18. Гр. Бауєр Людмилі Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0301) площею 0,0026 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 25 та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Олеськів Ользі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0187) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 9 та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Півень Вірі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0126) площею 0,0022 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Марії Заньковецької, 76/74 зі 

зміною цільового призначення та передати її в оренду строком на 5 років до              

25 липня 2024 року. 

 1.21. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0325) площею 0,1080 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення.  

 1.22. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0324) площею 0,1266 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення. 

 1.23. Гр. Гінцяку Анатолію Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:43:001:0305) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Золтана Шолтеса та передати її у власність.  

 1.24. Гр. Цубері Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1824) площею 0,0430 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Тютюновій та передати її у власність. 

1.25. Гр. Агафоновій Вікторії Арпадівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0302) площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 21 та передати її у 

власність. 



1.26. Гр. Філоненку Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0393) площею 0,0611 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Кобзарській, 3 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Кемінь Любові Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0287) площею 0,0651 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Літній, 14 та 

передати її у власність. 

1.28. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:05:001:0100) площею 0,0129 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в районі пл. Жупанатської та передати її в 

оренду строком на 5 років до 25 липня 2024 року. 

1.29. Гр. Червеняк Тарасу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0410) площею 0,1431 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Стародоманинській, 69 та передати її у 

власність. 

1.30. Гр. Приймі Надії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0127) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, гараж № 125 (поз. 127), кооператив 

«Сторожницький» та передати її у власність. 

1.31. Громадській організації «Закарпатська обласна організація «Молодий 

патріот» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0411)  

площею 0,0482 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по  вул. Володимирській, 26 «а» та передати її в оренду 

строком на 5 років до 25 липня 2024 року. 

1.32. Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРУГ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0002)  площею 0,3497 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Олександра Богомольця  зі зміною цільового призначення. 

1.33. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0302) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Капушанській, 3 зі зміною цільового 

призначення. 

1.34. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Рафанда" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0253) площею                         

0,8580 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по набережній Незалежності, 21 та передати її у постійне 

користування. 

1.35. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0526) площею 0,0510 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у мкрн. Боздош поз. 18б 

зі зміною цільового призначення. 

 

 



1.36. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0527) площею 0,0390 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у мкрн. Боздош поз. 18б 

зі зміною цільового призначення. 

1.37. Гр. Успенському Олександру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0555) площею 0,0450 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                    

вул. Петра Лінтура, 12 зі зміною цільового призначення. 

1.38. Гр. Гозді Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:002:0002) площею 1,2310 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара Легоцького, 80 зі 

зміною цільового призначення та передати її в оренду строком на 5 років 

строком до 25 липня 2024 року. 

1.39. Гр. Химинцю Андрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0188) площею 0,0032 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Айвазовського, 18, гараж № 1 та передати її у 

власність. 

 

2. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

  2.1. Гр. Янєв Олександру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0041) площею 0,0395 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Вірменській відповідно до статті 134 Земельного кодексу України. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

          



 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
30.07.2019 Ужгород                                       № 322

    

 

 

Про зупинення дії 

пунктів 1.21 та 1.22 рішення   

ХХХVІІІ сесії міської ради 

VII скликання 25.07.2019 №1618 

 

 

 На підставі листа Прокуратури Закарпатської області 26.07.2019                      

№0412/2-327-18, відповідно ухвали слідчого судді Ужгородського 

міськрайонного суду про накладання арешту на земельні ділянки за 

кадастровими номерами 2110100000:10:001:0324 площею 0,1266 га та 

2110100000:10:001:0325 площею 0,108 га по вул. Руській, керуючись пунктом 4 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Зупинити дію пунктів 1.21 та 1.22 рішення ХХХVІІІ сесії міської ради 

VII скликання 25.07.2019 №1618 «Про затвердження та відмову у затвердженні 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

2. Винести питання на повторний розгляд міської ради. 

 

 

 

Міський голова          Б. АНДРІЇВ 
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