
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15 травня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1084                           

          

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви 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, Закону України  "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності", Законів України "Про Державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 

"Про землеустрій", "Про оренду землі"  

 

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. Кулітка Денису Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0792) площею 0,0747 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Журавлиній та передати її у власність. 

 1.2. Гр. Баргману Євгену Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0793) площею 0,0747 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Журавлиної та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Крулько Вячеславу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0791) площею 0,0747 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Журавлиній, б/н та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1765) площею 0,0884 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Загорській та передати її у власність. 



 1.5. Гр. Гарячому Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1764) площею 0,0790 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

 1.6. Гр. Сасину Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1766) площею 0,0997 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Загорській та передати її у власність. 

1.7. Гр. Дюгову Станіславу Емеріховичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0245) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз.10  та передати її у власність. 

1.8. Гр. Брагінцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0257) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз.4 та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Томинцю Віктору Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0243) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз.20  та передати її у власність. 

1.10. Гр. Прощалигіну Андрію Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0817) площею 0,0779 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколи Амосова (р-н. вул. Озерної) та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Кирлику Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0811) площею 0,0533 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Єньківській та передати її у власність. 

1.12. Гр. Губковичу Андрію Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0779) площею 0,0075 га для 

будівництва індивідуальних гаражів на території гаражного кооперативу 

«Політ» по вул. Гвардійській, поз. 25 та передати її у власність. 

 1.13. Гр. Продан Олексію Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0255) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 1 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Станку Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1778)  площею 0,0804 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.15. Гр. Венцурику Володимиру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0357) площею 0,0999 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Котловинній та передати її у власність. 



 1.16. Гр. Тимовському Іллі Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0777) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Фріца Гленца та передати її у власність. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


