
 

 

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 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. Куцевалову Олексію Сергійовичу земельної ділянки  площею 

0,0665 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника. 

1.2. Гр. Куцюрюбі Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0665 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стефаника. 

 1.3. Гр. Грицюку Роману Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н. 

 1.4. Гр. Писарук Євгену Ігоровичу земельної ділянки  площею 0,0665 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стефаника. 

 1.5. Гр. Бурчик Андрію Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0665 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стефаника. 
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   1.6. Гр. Ярошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н. 

1.7. Гр. Митровці Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0717 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника. 

1.8. Гр. Малику Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею   

0,0814 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні «Сосновий». 

1.9. Гр. Чекрію Борису Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0475 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Другетів, б/н. 

1.10. Гр. Філатову Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, 164. 

1.11. Гр. Прощалигіну Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0779 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. М.Амосова (р-н вул. Озерної). 

1.12. Гр. Малик Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій. 

1.13. Гр. Касич Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0950 

га для ведення особистого селянського господарства по                                                  

вул. Собранецькій, поз. 37. 

1.14. Гр. Свистак Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 15. 

1.15. Гр. Бережанському Івану Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Оноківській, б/н. 

1.16. Гр. Ревті Віталію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0964 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській. 

1.17. Гр. Губковичу Андрію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0075 га для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів (на 

території гаражного кооперативу «Політ») по вул. Гвардійській, поз. 25. 

1.18. Гр. Шевчуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0977 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Маресьєва. 

1.19. Гр. Пап Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тельмана. 

1.20. Гр. Греньо Ігорю Павловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Богомольця. 
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1.21. Гр. Маркевичу Петру Вікторовичу земельної ділянки 

площею 0,0858 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні «Сосновий». 

1.22. Гр. Тарновецькому Віталію Івановичу земельної ділянки площею 

0,0652 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2)                            

поз. 182 «а». 

1.23. Гр. Федьо Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мікрорайоні «Сосновий». 

1.24. Гр. Кондратьєву Євгенію Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

1.25. Гр. Нурідінову Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

1.26. Гр. Фаркашу Едуарду Степановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

1.27. Гр. Дячуку Дмитру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0078га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

1.28. Гр. Куровському Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н. 

1.29. Гр. Богонському Сергію Стаховичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка. 

1.30. Гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка. 

1.31. Гр. Ланецькому Сергію Алімовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка. 

1.32. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Собранецькій, поз. 15. 

1.33. Гр. Банк Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській. 

1.34. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в межах міста Ужгорода. 

1.35. Гр. Лупинському Руслану Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Виноградівській. 

1.36. Гр. Кравцю Максиму Віталійовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2) поз.117. 

1.37. Гр. Ховпей Віталію Михайловичу земельної ділянки площею   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Теодора Ромжі. 

1.38. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Лісній, б/н. 
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1.39. Гр. Субботіну Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Лісної. 

1.40. Гр. Петрунь Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0973 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.41. Гр. Кондраш Василю Васильовичу земельної ділянки площею  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.42. Гр. Огурчак Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської. 

1.43. Гр. Микуляку Василю Івановичу земельної ділянки площею     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запісочного, б/н. 

1.44. Гр. Халупнику Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні «Сосновий», поз. 26. 

1.45. Гр. Малику Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів (на території гаражного 

кооперативу «Політ») по вул. Гвардійській. 

1.46. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0583 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Університетській. 

 

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

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх в оренду: 

 

2.1. Гр. Касич Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею     

0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз 37. 

 

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

 

 3.1. Гр. Остич Валерію Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0049) площею 0,0869 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Карпатській, 39 та передати її у власність. 

 3.2. Гр. Данило Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0153) площею 0,0901 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Університетської та передати її у власність. 
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 3.3. Гр. Плисці Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0559) площею 0,0737 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Виноградівській та передати її у власність. 

 3.4. Гр. Дзямуличу Роману Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0804) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

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

 3.5. Гр. Лакатош Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0411) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій та передати її у власність. 

 3.6. Гр. Шикулі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0412) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Запорізькій та передати її у власність. 

 3.7. Гр. Товт Віктору Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0803) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської-

Єньковської та передати її у власність. 

 3.8. Гр. Мішину Едуарду Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0805) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської-Єньковської та передати її у власність. 

 3.9. Гр. Дідику Петру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0051) площею 0,0868 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Карпатській, 41 та 

передати її у власність. 

 3.10. Гр. Форкош Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0802) площею 0,0908 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Єньковській та передати її у власність. 

 3.11. Гр. Доценко Василю Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0176) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

 3.12. Гр. Крайнянському Василю Петровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0287) площею 0,0636 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кедровій, 19 та передати її у власність. 

 3.13. Гр. Тидіру Миколі Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0366) площею 0,0870 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Стефаника та передати її у власність. 

 3.14. Гр. Цехместруку Андрію Леонідовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:40:001:0052) площею 0,0471 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Березовій та передати її у власність. 

 3.15. Гр. Зейкану Віталію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0053) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по     

пров. Кам'яному, 6 та передати її у власність. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


