
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 

(3-є пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29 листопада 2016 року                 м. Ужгород                                              № 478                            

          

                                                     

Про затвердження та відмову 

 у затвердженні проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 

враховуючи генеральний план забудови міста Ужгород, 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. Підлипному Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0349) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Олександра Попадинця (вул. Плеханова), 17 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Криваничу Валерію Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0281) площею 0,0312 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій по вул. Митрака, б/н та передати її в оренду строком на 5 років до 29 

листопада 2021 року. 

1.3. Гр. Маслянці Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0222) площею 0,0028 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29/17 та передати її в оренду 

строком на 5 років до 29 листопада 2021 року. 
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1.4. Гр. Гукасян Рузанні Хачіківні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0292) площею 0,0070га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 44 та передати її в 

оренду строком на     5 років до 29 листопада 2021 року. 

1.5. Гр. Іванчо Ернесту Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0319) площею 0,0018 га для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів по пров. Університетському та 

передати її у власність. 

1.6. Гр. Немеш Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0256) площею 0,0591 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по пр. Свободи, 30 «а» та 

передати її в оренду строком на 5 років до  29 листопада 2021 року. 

1.7. Закарпатському обласному комунальному підприємству 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0318) площею 13,4792 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 та передати 

в постійне користування. 

1.8. Закарпатському обласному комунальному підприємству 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0317) площею 1,8199 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 та передати 

в постійне користування. 

1.9. Закарпатському обласному комунальному підприємству 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0316) площею 0,0356 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 та передати 

в постійне користування. 

1.10. Фермерському господарству «Ранет» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0068) площею 0,1452 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по         

вул. Романа Шухевича (вул. Лавріщева), 31 та передати її в оренду строком на        

5 років до 29 листопада 2021 року. 

1.11. Гр. Мінчук Олександрі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0195) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Бачинського, 51 та передати її у власність. 

1.12. Товариству з обмеженою відповідальність "Автогаз" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0500) площею 0,2637 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по        

вул. Радіщева, 1 "а" та передати її в оренду строком на 5 років                             

до 29 листопада 2021 року. 

1.13. Гр. Ковальову Іллі Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:04:001:0208) площею 0,0098 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по наб. Незалежності, 10 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Папп Йосипу Йосиповичу земельних ділянок (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0187 площею 0,0010 га), (кадастровий номер 
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2110100000:58:001:0188 площею 0,0076 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Українській, 2/1 "а" та передати її у власність. 

1.15. Гр. Афанасьєвій Олесі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0265) площею 0,0096 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Загорській, 11 "а" та передати її у власність. 

1.16. Закарпатському обласному бюро судово-медичної експертизи 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0357) площею      

0,1035 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги по вул. Перемоги, 83 та передати її у в 

постійне користування. 

1.17. Гр. Левицькій Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0152) площею 0,0990 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Урожайній, 22 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Пуга Галині Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0330) площею 0,0028 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.19. Гр. Туряниці Святославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0321) площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.20. Гр. Головацькому Андрію Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0324) площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її 

у власність. 

1.21. Гр. Животовському Леоніду Станіславовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0318) площею 0,0019 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її 

у власність. 

1.22. Гр. Якимову Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0328) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по  пров. Університетському та передати її у власність. 

1.23. Гр. Анталовці Андрію Стефановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0322) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.24. Гр. Черничко Ігорю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0320) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.25. Гр. Фазекаш Наталії Тіводарівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0354) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Перемоги, 60 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Мойсюк Івану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0326) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 



 4 

1.27. Гр. Кишко Миколі Максимовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0323) площею 0,0019 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її 

у власність. 

1.28. Гр. Тимко Марії Мігалівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0329) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.29. Гр. Вайнагій Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0327) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.30. Ляховцю Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0165) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

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

Мудрого, поз. 15 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Індус Руслані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0325) площею 0,0024 для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

1.32. Гр. Гулаткан Марії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0193) площею 0,0300 для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.33. Фізичній особі-підприємцю Покорбі Ганні Василівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0432) площею 0,8846 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

по вул. Грушевського, 4 «а» та передати в оренду строком на 5 років                  

до 29 листопада 2021 року. 

1.34. Гр. Ладжун Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0174) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Каянській, 20 та 

передати її у власність. 

1.35. Гр. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0342) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Підвальному, 34 

та передати її у власність. 

1.36. Гр. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0341) площею 0,0321 га для ведення особистого селянського 

господарства по пров. Підвальному, 34 та передати її у власність. 

1.37. Гр. Садварій Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0284) площею 0,0681 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Доманинській, 267 та передати її у власність. 

1.38. Публічному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0083) площею 0,0010 

га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд, об`єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Баконія-

Підгірна та передати її в оренду строком на 1 рік до 29 листопада 2017 року. 
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1.39. Спеціалізованому навчально-виховному комплексу 

"Загальноосвітня школа I ступення-дошкільний навчальний заклад" з 

поглибленим вивченням англійської мови "Ялинка" Ужгородської міської ради 

Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0280) площею 0,9877 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Нахімова, 3 та передати її в постійне 

користування. 

1.40. Публічному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0037) площею                 

0,0020 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд, об`єктів передачі електричної та теплової енергії по                          

вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), б/н та передати її в оренду 

строком на 1 рік до ____ 2017 року. 

1.41. Гр. Пантьо Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0349) площею 0,0938 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 61 та 

передати її у власність. 

1.42. Гр. Чобаль Марії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0340) площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 

господарства по  вул. Слави, б/н та передати її у власність. 

1.43. Гр. Чірібан Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0350) площею 0,1006 га для ведення особистого селянського 

господарства по  вул. Дендеші, 85 та передати її у власність. 

1.44. Гр. Клим Степану Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0331) площею 0,0715 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 5 «а» та передати її в 

оренду строком на 5 років до 29 листопада 2021 року. 

1.45. Гр. Бейгулову Андрію Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0189) площею 0,0945 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Українській, 16 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 29 листопада 2021 року. 

1.46. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма "Підзамок" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0082)                                        

площею 0,0603 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Підградській, 42 та передати її в оренду строком 

на 5 років до 29 листопада 2021 року. 

1.47. Гр. Цуняк Богдану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0181) площею 0,0035 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 8/48 та передати її в 

оренду строком на 5 років до 29 листопада 2021 року. 

 

2. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок наступним фізичним особам: 
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- Гр. Поповичу Олександру Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0474) площею 0,0067 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель торгівлі по вул. Заньковецької зі зміною 

цільового призначення.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


