
 Доповнення до проекту рішення № _______ 

«Про затвердження та надання 

дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок»

Розглянувши звернення 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: 

1.91. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Саксаганського, квартал 7, поз. 15. 

1.92. . Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, 

поз. 30. 

1.93. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва в районі вул. 

Саксаганського, квартал 6, поз. 13. 

1.94. Гр. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Загорській, б/н, 

квартал 7, поз. 5. 

1.95. Гр. Шушковському Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 5. 

1.96. Гр. Цифрі Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0654 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Саксаганського, поз. 11. 

1.97. Гр. Мотишену Володимиру Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,3500 га для ведення особистого селянського господарства при об'їзній дорозі 

Е-50. 

1.98. Гр. Мотишену Володимиру Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Ясній, квартал 6, 

поз. 5. 
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 1.99. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки площею 0,0654 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Саксаганського, поз. 17. 

 1.100. Гр. Матвєєву Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Саксаганського, поз. 16. 

 1.101. Гр. Прокоф'єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Саксаганського, поз. 18. 

 1.102. Гр. Лакатошу Михайлу Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,5009 га для ведення особистого селянського господарства біля 

урочища "Лишарня". 

 1.103. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у мікрорайоні "Сосновий". 

 1.104. Гр. Вегеш Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 183 з подальшою передачею 

її у власність. 

 - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання гр. Вегеш 

П.П. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 1 а визнати таким, що втратив 

чинність. 

 1.105. Гр. Садовському Віктору Анатолійовичу земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

 1.106. Гр. Примічу Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0979 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Лісної. 

 1.107. Гр. Дем`яну Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0694 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Північної (вул. Солов`їної). 

 1.108. Гр. Стегурі Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0829 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Теодора Ромжі. 

 1.109. Гр. Вегешу Віталію Павловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собанецької, масив №2, поз. 184. 

 1.110. Гр. Гунтею Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій. 

  1.111. Гр. Дурневичу Антону Антоновичу земельної ділянки площею 

0,0845 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської. 
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 1.112. Гр. Скучка Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 0,0476 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Ярославської- вул. Міжгірської. 

 1.113. Гр. Дружина Вадиму Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 195. 

 1.114. Гр. Шаркадію Ігорю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 78. 

 1.115. Гр. Кость Іллі Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 55. 

 1.116. Гр. Русенко Олександру Йосиповичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 194 

з подальшою передачею її у власність. 

 - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання гр. Русенко 

О.Й. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 13 а визнати таким, що втратив 

чинність. 

 1.117. Гр. Яворському Василю Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз.19. 

 1.118. Гр. Куцюрюбі Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0665 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стефаника. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стефаника 

 1.120. Гр. Біжику Івану Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Зелемирській, 32. 

 1.121. Гр. Грицюку Роману Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 

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

 

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

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх в оренду: 

3.2. Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Попадинця                                 

(вул. Плеханова), 28. 
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4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

 4.18. Гр. Лабатій Віталію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0068) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Баб'яка та передати її у власність. 

4.19. Гр. Сніцаренку Віктору Семеновичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0562) площею 0,0944 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 


