
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 липня 2018 року                 м. Ужгород                                 №1154                           

          

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. Колодницькому Борису Сергійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0365) площею 0,0595 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколаївській та передати її у власність. 

 1.2. Гр. Огурчак Дмитру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1779) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Петрунь Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1781) площею 0,0973 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Кондраш Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1780) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

 1.5. Гр. Кучмі Костянтину Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0213) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз.14  та передати її у власність. 



 1.6. Гр. Бенца Сергію Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0414) площею 0,0966 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Сербської та 

передати її у власність. 

 1.7. Гр. Калитичу Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0415) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Запорізької та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Драгулі Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0420) площею 0,0707 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                     

вул. Запорізькій та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Лабатій Віталію Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

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

гаражів в районі вул. Миколи Бобяка та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Граб Богдану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1782) площею 0,0719 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Загорській, б/н та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Гендер Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0119) площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуальних гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола, ГРК «Сторожницький» 

та передати її у власність. 

 1.12. Гр. Повханичу Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0589) площею 0,0869 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                 

вул. Великокам’яній та передати її у власність. 

1.13. Гр. Біжику Івану Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:42:001:0587) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зелемирській, 32 

та передати її у власність. 

1.14. Гр. Боринському Василю Юрійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0832) площею 0,0630 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

1.15. Гр. Мадяр Михайлу Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0813) площею 0,0627 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 50 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Туз Олександру Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0793) площею 0,0753 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

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

1.17. Гр. Мець Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0809) площею 0,0617 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 23 та передати її у власність. 



1.18. Гр. Пушишин Івану Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0791) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 53 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Шаркадію Ігорю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0798) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 78 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Негір Миколі Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0805) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 18 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Чопей Степану Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0797) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

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

1.22. Гр. Біровчак Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0824) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 46 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Іванову Анатолію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0818) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 31 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Бугаєнку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0822) площею 0,0671 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

1.25. Гр. Чумі Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0806) площею 0,0690 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 84 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Щербанюк Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0803) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 60 та передати її у власність. 

1.27. Гр. Глодан Олександру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0825) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 75 та передати її у власність. 

1.28. Гр. Кільган Мелані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0840) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 29 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Ільницькому Йосипу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0800) площею 0,0605 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 76 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Булеці Володимиру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0808) площею 0,0682 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 39 та передати її у власність. 

1.31. Гр. Мегей Анні Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0812) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 16 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Марухнич Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0841) площею 0,0617 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 64 та передати її у власність. 

1.33. Гр. Антропову Павлу Гнатовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0807) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

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

1.34. Гр. Головко Євгену Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0843) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

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

1.35. Гр. Наливайко Любові Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1784) площею 0,0744 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської 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 


