
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
24 грудня 2019 року                            Ужгород                                   № 1848        

                                
Про затвердження проєктів 

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 проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

1.1. Гр. Лазур Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0912) площею 0,0603 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 94 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Тренич Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0222) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, масив 2, поз. 197 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Микулець Віталію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0649) площею 0,0080 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Карпатській, 1  та передати її у власність. 

1.4. Гр. Шніцер Петру Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1794) площею 0,0719 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 



 

1.5. Гр. Бібен Віталію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0293) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

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

Мудрого, поз. 1 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Вегеш Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0210) площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                     

вул. Собранецької (масив 2), поз. 183 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Дубодєл Віталію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0193) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 40 «б» та передати її у власність. 

1.8. Гр. Довганичу Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0397) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стефаника, поз. 14 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Куцюрюба Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:03:001:0255) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гойди та передати її у власність. 

1.10. Гр. Боротка Владиславу Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0221) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в                        

районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 53 «б» та передати її у власність. 

1.11. Гр. Матічин Валерію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0223) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 59 «б» та передати її у власність. 

1.12. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0652) площею 0,0586 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Лісній та передати її у власність. 

1.13. Гр. Должикову Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0224) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, масив 2, поз. 208 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0226) площею 0,0611 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, масив 2, поз. 219 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Варга Івану Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0398) площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 



1.16. Гр. Павловичу Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1829) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ковельської (район вул. Загорської) та передати її у власність. 

1.17. Гр. Гелетей Андрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0837) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

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

1.18. Гр. Ващинцю Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0295) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.19. Гр. Вийгеш Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0227) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                      

вул. Собранецької, (масив 2),  поз. 126 «б» та передати її у власність. 

1.20. Гр. Тарахонич Олексію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0225) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, (масив 2),  поз. 196 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Несенюк Ігорю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0543) площею 0,0083 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Марії Заньковецької та передати її у власність. 

1.22. Гр. Остичу Валерію Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0606) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н та передати її у власність. 

1.23. Гр. Софілканичу Олександру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0175) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Минайської та передати її у 

власність. 

1.24. Гр. Зимі Олександру Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0322) площею 0,0030 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Юрія Венеліна-Гуци та передати її у власність. 

1.25. Гр. Гутай Емілу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0875) площею 0,0881 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. 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Андріана СУШКО 


