
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХLI сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 14 листопада 2019 року                       Ужгород                                          № 1769       

                                

Про затвердження 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. Кривка Олені Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0396) площею 0,0444 га для ведення особистого селянського 

господарства  по вул. Іштвана Дендеші, 105 та передати її у власність. 

1.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку                

«-Прикордонник-» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0170) площею 0,4821 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. 8-го Березня, 3 та передати її в 

постійне користування. 

1.3. Гр. Лисак Олександрі Онуфріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0314) площею 0,2608 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Олександра Богомольця, б/н 

зі зміною цільового призначення. 

1.4. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0215) площею                      

0,0790 га для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування по вул. Небесної Сотні, 5 – набережна 

Незалежності, 12 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 



 

1.5. Гр. Бережній Тетяні Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0213) площею 0,0312 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, 4 та 

передати її у власність. 

1.6. Гр. Хрипак Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0414) площею 0,1438 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянській, 37 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Платоновій Марині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0128) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів  по  вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, АГК «Сторожницький», гараж № 6 

та передати її у власність. 

1.8. Громадській організації «За активне життя» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0291) площею 13,5068 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по                     

вул. Загорській зі зміною цільового призначення та передачею її в постійне 

користування. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0314) площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора Петефі, 17 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 14 листопада 2024 року. 

1.10. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Сечені" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0294) площею                         

0,3655 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

1.11. Приватному підприємству «Ресурс-Сервіс 2007» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0055) площею 2,1619 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Бобяка, 2 зі зміною цільового призначення. 

1.12. Гр. Ковальській Інні Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:002:0231) площею 0,0320 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури  по вул. Володимирській, 71 зі 

зміною цільового призначення. 

1.13. Будинковому комітету «Енергетик» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0303) площею  0,1875 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Модеста 

Мусоргського, 3 та передати її в постійне користування. 

1.14. Гр. Мазар Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:12:001:0175) площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по пр. Свободи, б/н зі зміною цільового 

призначення. 

1.15. Гр. Горбонос Роману Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0315) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня та передати її у власність. 



 

1.16. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:004:0018) площею                  

0,5000 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Загорській, 51 зі зміною цільового призначення та з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 1.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0211) площею                 

0,0035 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

вул. Небесної Сотні, б/н та передати її в оренду строком на 5 років до 14 

листопада 2024 року. 

1.18. Гр. Солопову Дмитру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0445) площею 0,0338 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                  

вул. Володимирській, 75 «а»  зі зміною цільового призначення. 

1.19. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0258) площею                       

0,0056 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

пл. Театральній, 13 «а» та передати її в оренду строком на 5 років до 14 

листопада 2024 року.  

1.20. Гр. гр. Матій Петру Петровичу, Матій Маргареті Антонівні, Лендєл 

Лесі Петрівні, Штелиха Марині Петрівні, Лукач Юлії Іванівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0101) площею  0,0055 га для 

будівництва індивідуальних гаражів на пл. Корятовича, 7, гараж № 5 та 

передати її в спільну сумісну власність. 

1.21. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0210) площею               

0,4400 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. 

1.22. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0127) площею                   

0,1800 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи 

Бобяка, поз. 1 зі зміною цільового призначення. 

1.23. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0128) площею                   

0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи 

Бобяка, поз. 2 зі зміною цільового призначення. 

1.24. Гр. Солопову Володимиру Євгенійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0446) площею 0,0397 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                  

вул. Володимирській, 75 «а» зі зміною цільового призначення. 



 

1.25. Гр. Орос Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0422) площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Марії Заньковецької, поз. 40 «а»  та передати її у власність. 

1.26. Гр. Цигика Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0418) площею 0,1650 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 188  та передати її у власність. 

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

2110100000:37:001:0416) площею 0,0463 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Канальній, 32  та передати її у власність. 

1.28. 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. 

1.29. 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. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


