
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 

(3-є пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29 листопада 2016 року            м. Ужгород                                 № 476                           

          

                                                     

Про затвердження проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання 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, 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

1.1. Гр. Белецькому Івану Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0273) площею 0,0776 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній та передати її у власність. 

1.2. Гр. Мандзичу Андрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0605) площею 0,0642 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. О. Теліги – пров. Маковий, поз. 7 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Галушці Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0799) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Тюльпановій та передати її у власність. 

1.4. Гр. Гостиловському Ігорю Георгійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0798) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Єньківської та передати її у власність. 
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1.5. Гр. Бендаку Богдану Олексійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0169) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, б/н та передати її у власність. 

1.6. Гр. Горшкову Анатолію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0345) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Мистецькій-Черемшини та передати її у власність. 

1.7. Гр. Зизичу Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:67:001:0176) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Коритнянської, поз. 9 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Першину Андрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0608) площею 0,0741 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ярослава Мудрого, поз. 8 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Гречину Василю Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0346) площею 0,0977 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Черемшини та передати її у власність. 

1.10. Гр. Лифар Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0408) площею 0,0926 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Запорізької та передати її у власність. 

1.11. Гр. Хрульову Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:40:001:0044) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі кварталу «Сосновий» та передати її у власність. 

1.12. Гр. Ковачу Віктору Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0177) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по      

пров. Рослинному, 11 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Буртину Роману Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0604) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ярослава Мудрого, поз. 2 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0168) площею 0,0605га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської та передати її у власність. 

1.15. Гр. Ленчак Мар’яну Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0586) площею 0,0622 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 14 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Козак Тарасу Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0556) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                         

вул. Тютюнової, поз. 36 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Мартишичкіну Петру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0557) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 32 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Недобитко Олександру Вікторовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0581) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 27 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Бреньо Мирославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0594) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 24 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Лозюк Назару Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0601) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 54 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Гайтанжи Антону Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0563) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 11 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Лелик Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0593) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 55 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Чиж Миколі Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0587) площею 0,0531 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 40 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Горзову Віктору Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0565) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 19 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Пахоті Олександру Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0602) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 12 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Костів Василю Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0569) площею 0,0643 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 7 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Білобровій Валентині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0584) площею 0,0628 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 2 та передати її у власність. 
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1.28. Гр. Татаренку Олегу Віталійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0574) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 57 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Коробко Дмитру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0589) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 45 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Михалко Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0576) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 42 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Жека Євгенію Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0578) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 28 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Сидорчуку Олегу Валентиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0597) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 53 та передати її у власність. 

1.33. Гр. Михайлюку Юрію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0570) площею 0,0761 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 4 та передати її у власність. 

1.34. Гр. Мирончуку Ігорю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0603) площею 0,0591 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 3 та передати її у власність. 

1.35. Гр. Куріпко Андрію Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0580) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 34 та передати її у власність. 

1.36. Гр. Пасєка Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0572) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 13 та передати її у власність. 

1.37. Гр. Угрожді Олександру Йосиповичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0564) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 41 та передати її у власність. 

1.38. Гр. Ланецькому Сергію Алімовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0598) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 56 та передати її у власність. 

1.39. Гр. Максимчаку Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0583) площею 0,0610 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Тютюнової, поз. 5 та передати її у власність. 

1.40. Гр. Вудмаска Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0590) площею 0,0748 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 23 та передати її у власність. 

1.41. Гр. Дидюку Василю Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0568) площею 0,0685 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 21 та передати її у власність. 

1.42. Гр. Базай Олегу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0600) площею 0,0610 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 16 та передати її у власність. 

1.43. Гр. Зубаничу Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0562) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 6 та передати її у власність. 

1.44. Гр. Бражевському Володимиру Франковичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0571) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 10 та передати її у власність. 

1.45. Гр. Шелепцю Максиму Тарасовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0559) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 33 та передати її у власність. 

1.46. Гр. Мединському Дмитру Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0595) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 43 та передати її у власність. 

1.47. Гр. Курмаз Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0596) площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                     

вул. Тютюнової, поз. 47 та передати її у власність. 

1.48. Гр. Кучер Вадиму Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0575) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 46 та передати її у власність. 

1.49. Гр. Таран Вадиму Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0566) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 58 та передати її у власність. 

1.50. Гр. Кукурудза Михайлу Леонідовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0561) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 35 та передати її у власність. 
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1.51. Гр. Мшанецькому Сергію Павловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0558) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 31 та передати її у власність. 

1.52. Гр. Булеці Юрію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0592) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 17 та передати її у власність. 

1.53. Гр. Парафейнику Кирило-Євгенію Євгенійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0560) площею 0,0687 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 25 та передати її у власність. 

1.54. Гр. Сентипалу Владиславу Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0591) площею 0,0620 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 51 та передати її у власність. 

1.55. Гр. Сіка Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0573) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 52 та передати її у власність. 

1.56. Гр. Рушківському Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0599) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 26 та передати її у власність. 

1.57. Гр. Шаповалу Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0588) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 44 та передати її у власність. 

1.58. Гр. Більце Андрію Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0577) площею 0,0610 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 18 та передати її у власність. 

1.59. Гр. Мартинчуку Андрію Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0582) площею 0,0768 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 15 та передати її у власність. 

1.60. Гр. Хащівському Миколі Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0585) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 30 та передати її у власність. 

1.61. Гр. Горбульку Олегу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0567) площею 0,0670 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 22 та передати її у власність. 

1.62. Гр. Ігнатишину Михайлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0555) площею 0,0710 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Тютюнової, поз. 20 та передати її у власність. 

1.63. Гр. Журавському Олегу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0607) площею 0,0626 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 8 та передати її у власність. 

1.64. Гр. Кирлику Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0606) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 59 та передати її у власність. 

1.65. Гр. Островці Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0579) площею 0,0616 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 29 та передати її у власність. 

1.66. Гр. Чаюк Олександру Валентиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0800) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Єньківської та передати її у власність. 

1.67. Гр. Лисенку Івану Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0801) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі  

вул. Єньківської (вул. Тюльпанова)та передати її у власність. 

1.68. Гр. Жига Йосифу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0177) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській та 

передати її у власність. 

1.69. Гр. Мешку Аттілі Аттіловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0178) площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                          

вул. Коритнянської, поз. 24 та передати її у власність. 

1.70. Гр. Бабінчуку Андрію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0065) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Біровчака ( вул. Колгоспна) та передати її у власність. 

1.71. Гр. Сокольському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0168) площею 0,0980 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 25 та передати її у власність. 

 

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 


