
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                              
  
                                
Про затвердження та надання  
дозволів на розробку 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, 20, 
79-1, 92, 118, 121- 123, 125-126, 186 Земельного кодексу України, Законів 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності", "Про Державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень", "Про землеустрій",  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 
1.1. Гр. Яргутову Олександру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника (вул. Черемшини-
Миколаївська). 

1.2. Гр. Горшкову Анатолію Петровичу земельної ділянки площею                      
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мистецькій – вул. Черемшини. 

1.3. Гр. Клембак Руслану Михайловичу земельної ділянки площею                      
0,0860 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Т. Ромжі. 

1.4. Гр. Жига Йосифу Івановичу земельної ділянки площею                      
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській.  

1.5. Гр. Мадяр Михайлу Петровичу земельної ділянки площею                      
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Легоцького. 
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1.6. Гр. Зієгман Йосипу Йосиповичу земельної ділянки                                 

площею 0,0808 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лялька, б/н. 

1.7. Гр. Ріхтер Ігорю Олександровичу земельної ділянки площею                      
0,0065 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Залізничній (впритул 
до буд. № 5). 

1.8. Гр. Кіщак Олександру Івановичу земельної ділянки площею                      
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Залізничній (впритул 
до буд. № 5). 

1.9. Гр. Матейко Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0417 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Антонівській, б/н. 

1.10. Гр. Носову Володимиру Платоновичу земельної ділянки площею                      
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Митної. 

1.11. Гр. Цогла Олександру Ярославовичу земельної ділянки площею                      
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Миколаївській. 

1.12. Гр. Баландяк Віталію Юрійовичу земельної ділянки площею                      
0,0965 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській.  

1.13. Гр. Ліскову Андрію Валерійовичу земельної ділянки площею                      
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Митної. 

1.14. Гр. Кирилюку Олександру Олександровичу земельної ділянки 
площею 0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі.  

1.15. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею 
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Панькевича.  

 
2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх 
родинам: 

 
2.1.  Гр. Шумовському Віктору Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0145) площею 0,0697 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 

2.2. Гр. Поршуну Віктору Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:55:001:0416) площею 0,0642 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 6 та передати її у власність. 
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2.3. Гр. Волошиній Ірині Мирославівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0096) площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Ярослава Мудрого, поз.7 та передати її у власність. 

2.4. Гр. Проньо Миколі Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0144) площею 0,0697 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Загорської та передати її у власність. 

2.5. Гр. Савко Роману Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:001:0334) площею 0,0713 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   
вул. Нікітіна, б/н та передати її у власність. 

2.6. Гр. Гричанюк Олегу Борисовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0148) площею 0,0614 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі  
вул. О. Теліги – пров. Маковий, поз. 4 та передати її у власність. 

2.7. Гр. Цупа Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:55:001:0417) площею 0,0634 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Загорської, поз. 4 та передати її у власність. 

2.8. Гр. Мартин Юлії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0146) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава 
Мудрого, поз. 14 та передати її у власність. 

2.9. Гр. Постолакі Марині Віталіївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0171) площею 0,0956 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               
вул. Коритнянській та передати її у власність. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


