
№ п/п Кадастровий номер

Місце 

розташування 

земельної ділянки

Площа 

земельної 

ділянки

Код класифікації видів цільового 

призначення земель

Обтяження 

речових 

прав на 

земельну 

ділянку

Обмеження у 

використанні 

земельної 

ділянки

Дата державної 

реєстрації 

права 

комунальної 

власності 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2121284400:02:001:0138

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, 

с.Підвиноградів, 

контур №163

9.8082 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.06.2021

42725812

2 2121283600:04:001:0182

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, на території 

Оноцької сільської 

ради (за межами 

населених пунктів)

13.9884 га
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

не 

зареєсровано
не зареєсровано

30.06.2021

42807996

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були передані із державної у комунальну власність Виноградівської міської територіальної громади



3 2121283600:04:001:0161

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту в 

контурі 298 на 

території Оноцької 

сільської ради

12.4689 га
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

не 

зареєсровано
не зареєсровано

30.06.2021

42807827

4 2121283600:04:001:0127

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Оноцької сільської 

ради, контур 235

4.2773 га
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

не 

зареєсровано
не зареєсровано

30.06.2021

42807590

5 2121284400:05:010:0010

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, 

с.Підвиноградів, 

контур №202, 206

38.1354 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.8563 гектарів,

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

1.6723 гектарів

23.06.2021

42724916

6 2121283300:04:004:0016

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, на території 

2.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

30.06.2021

42808288



7 2121284400:05:010:0009

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, 

с.Підвиноградів, 

контур №230

74.1103 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

1.8457 гектарів,

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

2.1079 гектарів

23.06.2021

42711600

8 2121284400:05:009:0001

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, 

с.Підвиноградів, 

контур №347

0.9831 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.06.2021

42731571

9 2121283300:04:004:0017

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, на території 

2.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

30.06.2021

42808683



10 2121284400:05:010:0008

  Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, 

с.Підвиноградів, 

контур №233

14.9423 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.4212 гектарів

23.06.2021

42711350

11 2121284400:02:001:0139

  Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, 

с.Підвиноградів, 

контур №239,241,165

9.6158 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

22.06.2021

42710247

12 2121210100:06:001:0003

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Виноградівської 

міської ради, контур 

№ 222

19.4942 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

20.10.2021

44611540



13 2121280300:01:004:0001

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Боржавської 

сільської ради, 

контур 164

3.9535 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

09.08.2021

43457495

14 2121280300:01:004:0002

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Боржавської 

сільської ради, 

контур 159

3.3430 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

10.08.2021

43480165

15 2121280300:01:004:0003

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Боржавської 

сільської ради, 

контур 166

3.2640 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

10.08.2021

43480514

16 2121280300:01:004:0004

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Боржавської 

сільської ради, 

контури №№ 175, 157

8.5449 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.0519 гектарів

10.08.2021

43481681



17 2121280300:04:001:0103

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Боржавської 

сільської ради, 

урочище "Полігон"

2.0926 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

10.08.2021

43482021

18 2121280300:04:001:0105

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, Боржавська 

сільська рада

39.0732 га
01.02 Для ведення фермерського 

господарства

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

1.9213 гектарів,

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.0025 гектарів,

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.3166 гектарів,

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системиплощею 

1.8796 гектарів

05.07.2021

42901266



19 2121282100:03:001:0010

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Дротинської 

сільської ради, 

контур №123

4.8951 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

20.10.2021

44621836

20 2121282100:03:001:0011

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Дротинської 

сільської ради, 

контур №№ 

88,89,90,91,92,93,105

29.3992 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

1.9199 гектарів

10.08.2021

43482198

21 2121282100:03:001:0012

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Дротинської 

сільської ради, 

контур№ 93,96

5.9085 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.4224 гектарів,

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 5.9085 

гектарів

18.10.2021

44553041



22 2121282100:03:001:0013

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Дротинської 

сільської ради, 

контур №№ 

88,95,96,104

4.1653 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 4.1653 

гектарів

18.10.2021

44553181

23 2121282100:03:001:0014

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Дротинської 

сільської ради, 

контур № 123

14.6939 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 14.6939 

гектарів

20.10.2021

44611784

24 2121283600:01:002:0011

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Оноцької сільської 

ради, контури №№ 

509, 508

28.5174 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

10.08.2021

43482465

25 2121285300:04:001:0001

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 269

12.7356 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

18.10.2021

44553345



26 2121285300:04:001:0002

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 261, № 

260, № 257,№ 255,№ 

253,№ 251,№ 252

53.0391 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

10.08.2021

43482809

27 2121285300:04:001:0003

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур №290

41.4473 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

18.10.2021

44553481

28 2121285300:04:001:0004

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 309 а

3.3905 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

18.10.2021

44553634

29 2121285300:04:001:0005

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 306

3.3712 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

19.10.2021

44590890



30 2121285300:04:001:0006

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 269

3.6461 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 3.6461 

гектарів

19.10.2021

44591084

31 2121285300:04:001:0007

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 269

0.8105 га

01 Землі сільськогосподарського 

призначення (землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської 

продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-

дослідної та навчальної діяльності, 

розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у тому числі 

інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або 

призначені для цих цілей; землі, надані 

для діяльності у сфері надання послуг у 

сільському господарстві, та інше)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 0.8105 

гектарів

19.10.2021

44591328

32 2121285300:04:001:0008

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 269

2.8934 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 2.8934 

гектарів

19.10.2021

44591554

33 2121285300:04:001:0009

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 261

4.1188 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 4.1188 

гектарів

19.10.2021

44591725



34 2121285300:04:001:0010

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 251,253

8.7052 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 8.7052 

гектарів

19.10.2021

44591950

35 2121285300:04:001:0011

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 290

6.4285 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 6.4285 

гектарів

19.10.2021

44592138

36 2121285300:04:001:0012

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 290

4.5461 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на острова 

площею 4.5461 

гектарів

19.10.2021

44592409

37 2121285300:04:001:0013

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 306,309

6.6801 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 6.6801 

гектарів

19.10.2021

44592696



38 2121285300:04:001:0014

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Фанчиківської 

сільської ради, 

контур № 304

3.1012 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 3.1012 

гектарів

28.09.2021

44272754

39 2121282600:02:001:0002

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Малокопанської 

сільської ради, 

контури 

460,459,455,465

5.8268 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано

Прибережна 

захисна смуга 

вздовж річок, 

навколо водойм 

та на островах 

площею 5.8268 

гектарів, 

Прикордонна 

смуга площею 

5.8268 гектарів

28.09.2021

44272574

40 2121283300:02:005:0003

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур № 27

12.8893 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

28.09.2021

44271057

41 2121280300:04:001:0106

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, Боржавська 

сільська рада

13.4040 га
01.02 Для ведення фермерського 

господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

06.07.2021

42901583



42 2121280300:04:001:0108

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, Боржавська 

сільська рада

20.8540 га
01.02 Для ведення фермерського 

господарства

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.6987 гектарів

06.07.2021

42902077

43 2121282600:02:001:0005

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів на 

території 

Малокопанської 

сільської ради, 

контур №460, №465

7.1826 га

18.00 Землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені 

зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.1286 гектарів, 

Прикордонна 

смуга площею 

0.1286 гектарів, 

Прикордонна 

смуга площею 

6.5547 гектарів, 

Прикордонна 

смуга площею 

0.4992 гектарів

22.06.2021

42711012



44 2121283300:02:001:0111

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур №38

0.1200 га 01.05 Для індивідуального садівництва
не 

зареєсровано
не зареєсровано

20.10.2021                                 

                     

44610357

45 2121283300:02:001:0119

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур №38

0.1200 га 01.05 Для індивідуального садівництва
не 

зареєсровано
не зареєсровано

20.10.2021                      

          44610599



46 2121283300:02:001:0125

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур №38

0.1200 га 01.05 Для індивідуального садівництва
не 

зареєсровано
не зареєсровано

20.10.2021                          

              44611034



47 2121283300:04:008:0020

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

контур 315 на 

території 

Олешницької 

сільської ради

0.2000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано



48 2121283600:04:001:0179

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту на 

території Оноцької 

сільської ради

0.9700 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.0577 гектарів

20.10.2021

44611265

49

2121283600:04:001:0197 

поділено на 

2121283600:04:001:0221 (не 

зареєстр.)  

2121283600:04:001:0222 (не 

зареєстр.) 

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

контур 318 на 

території Оноцької 

сільської ради

4.9274 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

50 2121287200:01:001:0016

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Широківської 

сільської ради, 

контур 394а

4.0898 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

ДЕРЖАВНА не зареєсровано

51 2121210100:06:001:0001

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, в 

міждамбовому 

просторі, за межами 

м.Виноградів

15.1461 га
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

не 

зареєсровано
не зареєсровано

19.10.2021

44618044



52 2121283300:05:004:0003

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур № 260

5.0000 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

транспорту

 площею 0.8235 

гектарів

23.10.2021                                 

                     

44692103

53 2121283300:05:004:0031

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів на 

території 

Олешницької 

сільської ради

2.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.0447 гектарів

23.10.2021                                 

                     

44697406

54 2121283300:05:004:0028

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів на 

території 

Олешницької 

сільської ради

2.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано

23.10.2021                                

                    

44697586

55 2121283300:05:004:0029

Закарпатська 

область, 

Виноірадівський 

район, за межами 

населених пунктів на 

території 

Олешницької 

сільської ради

2.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.5678 гектарів

23.10.2021                            

                

44697828



56 2121283300:05:004:0007

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур № 260

1.0001 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021                            

                

44692328

57

2121283300:02:001:0126 

поділено на 

2121283300:02:001:0173 (не 

зареєстр.) 

2121283300:02:001:0174 (не 

зареєстр.)  

Закарпатська 

область, 

Берегівський район, 

с. Олешник, контур 

№ 38

0.3999 га

01 Землі сільськогосподарського 

призначення (землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської 

продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-

дослідної та навчальної діяльності, 

розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у тому числі 

інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або 

призначені для цих цілей; землі, надані 

для діяльності у сфері надання послуг у 

сільському господарстві, та інше)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

58 2121283300:02:001:0121

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур №38

0.3977 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021

44696704



59 2121283300:02:001:0120

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур №38

0.5229 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021

44696918

60 2121283300:02:001:0103

Закарпатська 

область. 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур №38

0.1200 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021

44697097

61 2121283300:02:001:0134

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту в 

контурі 38 на 

території 

Олешницької 

сільської ради

0.1200 га 01.05 Для індивідуального садівництва 
не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021                            

                

44698024

62 2121283300:02:001:0137

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населених пунктів 

Олешницької 

сільської ради, 

контур №38

0.1200 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021                            

                

44698227



63 2121283300:02:001:0142

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту в 

контурі 38 на 

території 

Олешницької 

сільської ради

0.1200 га 01.05 Для індивідуального садівництва 
не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021                            

                

44698449

64 2121285300:03:001:0099

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Фанчиківської 

сільської ради 

контури 465,473

0.1200 га

01 Землі сільськогосподарського 

призначення (землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської 

продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-

дослідної та навчальної діяльності, 

розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у тому числі 

інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або 

призначені для цих цілей; землі, надані 

для діяльності у сфері надання послуг у 

сільському господарстві, та інше)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021

44700749

65 2121285300:03:001:0096

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту в 

контурі № 465 на 

території 

Фанчиківської 

сільської ради

0.1200 га 01.05 Для індивідуального садівництва 
не 

зареєсровано
не зареєсровано

23.10.2021

44700964



66 2121285300:03:001:0089

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Фанчиківської 

сільської ради 

контури 465,473

2.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

18.10.2021

44581786

67 2121285300:03:001:0079

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Фанчиківської 

сільської ради 

контури 465,473

2.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано

Прикордонна 

смуга площею 

2.0000 гектарів

18.10.2021

44581411

68 2121280600:03:002:0001

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Буківської сільської 

ради

0.5643 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.1322 гектарів

23.10.2021

44701381



69 2121280600:03:002:0002

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Буківської сільської 

ради

 0.2413 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано

Охоронна зона 

навколо (уздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи площею 

0.0482 гектарів

26.10.2021                            

                

44724434

70

2121280300:04:001:0104 

поділена на   

2121280300:04:001:0113 (не 

зареєстр.)  

Закарпатська 

область, 

Берегівський район, 

за межами населених 

62.3535 га

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

не 

зареєсровано
не зареєсровано

18.10.2021                            

                

44580957

71 2121283600:04:001:0185

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Оноцької сільської 

ради

0.8901 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

26.10.2021

44724615



72 2121283600:04:001:0193

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Оноцької сільської 

ради контур 318

1.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

26.10.2021

44724821

73 2121283600:04:001:0191

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Оноцької сільської 

ради

1.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

26.10.2021

44725222

74 2121283600:04:001:0192

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

Оноцької сільської 

ради

1.0000 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

26.10.2021

44726040



75 2121282600:01:001:0065

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, За межами 

населених пунктів на 

території 

Малокопанської 

сільської ради

0.1600 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано



76 2121281500:01:001:0059

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

контур №77 на 

території 

Великокопанської 

сільської ради

0.1071 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

05.07.2021

42900712



77 2121281500:01:001:0057

Закарпатська 

область, 

Виноградівський 

район, за межами 

населеного пункту 

контур №77 на 

території 

Великокопанської 

сільської ради

0.7098 га
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

не 

зареєсровано
не зареєсровано

05.07.2021

42901000



Передача земельної 

ділянки у власність чи 

користування 

(підстава, 

ПІП/юридична особа)

Фактичне 

використа

ння 

земельної 

ділянки 

без права 

власності 

чи права 

користува

ння 

(ПІП/юрид

ична 

особа)

Обсяг 

надходжень 

до 

місцевого 

бюджету від 

земельного 

податку за 

2021 рік

9 10 11

Оренда 

договір оренди землі, 

серія та номер: 4/57-21-

ДО, виданий 11.03.2021,

видавник: Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Закарпатській

області та Кинів 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були передані із державної у комунальну власність Виноградівської міської територіальної громади



Оренда

договір оренди землі, 

серія та номер: 3/57-21-

ДО, виданий 11.03.2021,

видавник: Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Закарпатській

області та Палош Ірина 

ВасилівнаОренда

договір оренди землі, 

серія та номер: 2/57-21-

ДО, виданий 11.03.2021,

видавник: Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Закарпатській

області та Палош Ірина 









Орендар  

Жидик Адальберт 

Адальбертович договір 

оренди землі, серія та 

номер: 56/57-18-ДО, 

виданий

12.09.2018, видавник: 

Головне управління 

Держгеокадастру у

Закарпатській області

17094.86













Оренда  

договір оренди землі, 

серія та номер: 95/57-18-

ДО, виданий

25.10.2018, видавник: 

укладений між 

Головним упралінням

Держгеокадастру у 

Закарпатській області 

та Пігор Ренатою

Адальбертівною

5723.38



Оренда  

договір оренди землі, 

серія та номер: 96/57-18-

ДО, виданий

25.10.2018, видавник: 

укладений між 

Головним управлінням

Держгеокадастру у 

закарпатській області та 

Пігор

Ренатою 

Адальбертівною

8860.6



Власність                                          

                Гульпа 

Андріана Степанівна 

рішення органу 

місцевого 

самоврядування, 

Виноградівська міська

рада , серія та номер: 

539, виданий 

19.10.2021, видавник:

Виноградівська міська 

рада Закарпатської 

області
Власність                                      

            Клюжин Надія 

Михайлівна рішення 

органу місцевого 

самоврядування, 

Рішення 7 сесії 8

скликання "Про 

затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення

земельної ділянки та 

надання земельної 

ділянки у власність для

ведення 

індивідуального 

садівництва гр. Клюжин 

Надії Михайлівні",

RRP-4HJJI7CLN

серія та номер: 540, 

виданий 19.10.2021, 

видавник: 

Виноградівська

міська рада 

Закарпатської області



Власність                                        

              Цьонка Едуард 

Андрійович рішення 

органу місцевого 

самоврядування, 

Виноградівська міська

рада , серія та номер: 

534, виданий 

19.10.2021, видавник:

Виноградівська міська 

рада Закарпатської 

область



Власність                              

    рішення органу 

місцевого 

самоврядування, 

четвертої сесії восьмого

скликання "Про 

затвердження проектів 

землеустрою щодо

відведення земельної 

ділянки та надання 

земельних ділянок у

власність для ведення 

особистого селянського 

господарства", серія та

номер: 167, виданий 

25.03.2021, видавник: 

Виноградівська міська

рада Закарпатської 

області 

Розмір частки: 0

Власники: Копча 

Михайло Степанович                                        

                                   

договір купівлі-

продажу, земельної 

ділянки, серія та номер: 

1545,

виданий 30.10.2021                       

              Розмір частки: 

1 Сігетій Наталія 

Йосипівна







Власність                                                 

                       Роспопа 

Іван Ярославович                                   

                       Рішення 

про затвердження 

проекту землеустрою 

щодо

відведення земельної 

ділянки та надання 

земельної ділянки у

власність, серія та 

номер: 571, виданий 

19.10.2021, видавник:

Виноградівська міська 

рада Закарпатської 

області                      









Власність                                         

               Леньо Едуард 

Юрійович рішення 

органу місцевого 

самоврядування, 

Рішення 7 сесії 7

скликання "Про 

затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення

земельної ділянки та 

надання земельної 

ділянки у власність для

ведення особистого 

селянського 

господарства гр.Леньо 

Едуарду

Юрійовичу", серія та 

номер: 560, виданий 

19.10.2021, видавник:

Виноградівська міська 

рада Закарпатської 

області





Власність                                        

              рішення органу 

місцевого

самоврядування, "Про 

затвердження проектів 

землеустрою щодо

відведення земельних 

ділянок у власність для 

ведення особистого

селянського 

господарства", серія та 

номер: 167, виданий 

25.03.2021,

видавник: 

Виноградівська міська 

рада Закарпатської 

області Розмір частки: 0

Власники: Керестеші 

Марія Федорівна                                      

                         договір 

купівлі-продажу, 

земельної ділянки, серія 

та номер: №1102,

виданий 18.06.2021

Розмір частки: 1                              

                Сойко Оксана 

Іванівна



Оренда 

Фурик Іван Петрович                     

               договір оренди 

землі, серія та номер: 

14/57-17, виданий 

17.07.2017,

видавник: Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Закрпатській

області/Фурик Іван 

Петрович; Додаткова 

угода , серія та номер:

14/57-17/1/32/57-18-ДО, 

виданий 12.04.2018, 

видавник: Головне

RRP-4HJJIA7JE

управління 

Держгеокадастру у 

Закрпатській област



Оренда

Кадар Василь 

Васильович договір 

оренди землі, серія та 

номер: 13/57-17, 

виданий 11.07.2017,

видавник: Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Закрпатській

області/Кадар Василь 

Васильович; Додаткова 

угода, серія та номер:

13/57-17/1/31/57-18-ДО, 

виданий 12.04.2018, 

видавник: Головне

RRP-4HJJIACJF

управління 

Держгеокадастру у 

Закрпатській області

1560.18


