
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня 2021 року                          Ужгород                                             № 406 

 

Про затвердження 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. Комунальному закладу «Закарпатський музей народної архітектури та 

побуту» Закарпатської обласної ради земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:09:001:0042) площею 1,9580 га для розміщення та обслуговування 

музейних закладів по вул. Капітульній, 33 «а» та передати її в  постійне 

користування. 

 1.2. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1871) площею 0,4460 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 144 

та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.3. Гр. Синюга Оксані Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0568) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Олександра Богомольця, гараж № 46  та передати її у власність. 

1.4. Приватному підприємству «Ротор» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0082) площею 0,8634 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 та передати її в 

оренду строком на 5 років. 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0083) площею 2,2651 га для 



 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи 

Бобяка, 15 «д» та передати її в оренду строком на 5 років. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-1» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0084) площею 0,0814 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи 

Бобяка, 15 «е» та передати її в оренду строком на 5 років. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-2» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0080) площею 0,7024 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи 

Бобяка, 15 «д», прим. 1 та передати її в оренду строком на 5 років.  

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-3» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0129) площею 2,5847 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи 

Бобяка, 15 «ж» та передати її в оренду строком на 5 років. 

1.9. Приватному акціонерному товариству «МОДУЛЬ М» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0081) площею 7,1636 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

1.10. Гр. Кляп Олександру Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0364) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Московській, 30 та передати її у власність. 

 1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 2» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0260) площею 0,0180 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 та передати 

її в оренду строком на 3 роки. 

1.12. Гр. Мартинів Наталії Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0441) площею 0,0804 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Міклоша Берчені, 113 

та передати її у власність. 

1.13. Гр. Голод Світлані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:03:001:0264) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Ференца Ракоці, 12 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

  

2. 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 


