
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                              Ужгород                                            

 

                                

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, 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. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0406) площею 0,0038 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Брестській та передати її у власність. 

1.2. Гр. Фелікс Юлію Юлійовичу ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0217) площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 12 б та передати її у власність. 

1.3. Гр. Снігур Олександру Захарійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0214) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 193 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Корінь Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0907) площею  0,0603 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 91 

та передати її у власність. 

 



1.5. Гр. Поляк Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0635) площею  0,0661 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

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

1.6. Гр. Сироткіну Миколі Семеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0894) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Загорській, поз. 103 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Комарницькому Михайлу Мироновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1826) площею                                       

0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської та передати її у 

власність. 

1.8. Гр. Погоріляк Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0203) площею                                       

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 43 б 

та передати її у власність. 

1.9. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0207) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 198 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Ривак Сергію Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0211) площею 0,0696 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                       

вул. Собранецької (масив 2), поз. 188 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0208) площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. 

Собранецької (масив 2), поз. 199 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Лешаничу Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0309) площею 0,0744 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Зоряному, б/н та 

передати її у власність. 

1.13. Гр. Пастушок Дмитру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0634) площею                                       

0,0533 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Солов’їної та передати її у 

власність. 

1.14. Гр. Щадей Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0289) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          

вул. Загорській та передати її у власність. 

 



1.15. Гр. Поповичу Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0906) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Загорській, поз. 87 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Бенівчак Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0212) площею                                       

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 46 «б» та передати її у власність. 

1.17. Гр. Малко Миколі Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0213) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                      

вул. Собранецької (масив 2),  поз. 190 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Дудак Віктору Богдановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0173) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Університетської та передати її у власність. 

1.19. Гр. Пирч Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0202) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                     

вул. Собранецької (масив 2), поз. 5 «б» та передати її у власність. 

1.20. Гр. Король Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0218) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 48 «б» та передати її у власність. 

1.21. Гр. Завадському Ігорю Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:57:001:0084) площею 0,0381 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Юрія Гагаріна та передати її у власність. 

1.22. Гр. Нестерову Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0200) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 204 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Джус Андрію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0806) 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. 

1.24. Гр. Тихонову Дмитрію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0195) площею 0,0962 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

1.25. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0194) площею 0,0959 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Юрія Жатковича (Енергетиків) та передати її у власність. 



1.26. Гр. Лецо Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0192) площею 0,0982 га для будівництва та обслуговування 

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

Жатковича та передати її у власність. 

1.27. Гр. Пригарі Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0191) площею 0,0873 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

1.28. Гр. Сільбер Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0637) площею 0,0947 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Університетської – вул. Теодора Ромжі та передати її у 

власність. 

1.29. Гр. Жабському Денису Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0649) площею 0,0529 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Верховинській та передати її у власність. 

1.30. Гр. Богенчуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0193) площею 0,0948 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Юрія Жатковича (Енергетиків) 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 

 


