
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                         Ужгород                                       № 1989 

 

 

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. Горбонос Роману Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0300) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

1.2. Гр. Щерба Володимиру Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0297) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Кавказької та передати її у власність. 

1.3. Гр. Павловичу Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0418) площею 0,0702 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Загорській та передати її у власність. 

1.4. Гр. Драгун Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0840) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Єньківської (Тюльпанова) та передати її у власність. 



1.5. Гр. Конопляник Олегу Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0312) площею 0,0404 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

пров. Вишненемецькому та передати її у власність. 

1.6. Гр. Русину Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0845) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд «Кірпіч», поз. 9 

та передати її у власність. 

1.7. Гр. Шатурі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0234) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, масив 2, поз. 109 «б» та передати її у власність. 

1.8. Гр. Пліска Андрію Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0546) площею 0,0072 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК «Дружба», поз. 47 

та 48 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Костюк Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0135) площею 0,0762 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Олександра Богомольця, б/н та передати її у власність. 

1.10. Гр. Прокопів Василю Мироновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0177) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Кавказької та передати її у власність. 

1.11. Гр. Славич Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0232) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 191 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Сорокіну Сергію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0401) площею 0,0780 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Василя Стефаника та передати її у власність. 

1.13. Гр. Дружина Вадиму Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0235) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Собранецькій (масив 2), поз. 195 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Петах Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0093) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у мкрн. Сосновий, б/н та 

передати її у власність. 

1.15. Гр. Йосипчук Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0209) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Собранецькій (масив 2), поз. 205 та передати її у власність. 



1.16. Гр. Русенко Олександру Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0236) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 194 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0815) площею 0,0066 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд № 4 поз. 9 та 

передати її у власність. 

1.18. Гр. Смеренській Анастасії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0364) площею 0,0020 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд № 8 поз. 3 та 

передати її у власність. 

1.19. Гр. Маух Івану Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0814) площею 0,0047 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд «Ж» місце 36, 

37 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Смик Андрію Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0820) площею 0,0045 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Г, місце 31, 32 та передати її у 

власність. 

1.21. Гр. Шимон Івану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0824) площею 0,0043 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Е, місце 36, 37 та передати її у 

власність. 

1.22. Гр. Лихенко Івану Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0825) площею 0,0050 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Ж, місце 17, 18 та передати її у 

власність. 

1.23. Гр. Рейпаші Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0784) площею 0,0095 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд «Кірпіч»,                   

поз. 6, 7, 8 та передати її у власність. 

1.24. Гр. Цифрі Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0791) площею 0,0049 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Б, поз. 64, 65 та передати її у 

власність. 

1.25. Гр. Кондратюку Василю Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0366) площею 0,0054 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 10 

місце 9, 10  та передати її у власність. 

 1.26. Гр. Мошак Олегу Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0821) площею 0,0042 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Д, поз. 41, 42 

та передати її у власність. 



1.27. Гр. Шушковському Віктору Юрійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0357) площею  0,0040 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 9, 

поз. 9, 10 та передати її у власність. 

1.28. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0782) площею 0,0040 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Д, поз. 60, 61 та 

передати її у власність. 

1.29. Гр. Бєшлику Артему Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0793) площею 0,0050 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Г, поз. 72, 73 та 

передати її у власність. 

1.30. Гр. Гончару Олегу Олеговичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0781) площею 0,0061 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, УКГ "Політ", ряд Д, поз. 53, 54 та передати її у 

власність. 

1.31. Гр. Пастика Федору Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0303) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Панаса Саксаганського, поз. 391 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Яворському Івану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0198) площею 0,0036 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Канальній-Насипній  та передати її у власність. 

1.33. Гр. Цехместруку Андрію Леонідовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0854) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та 

передати її у власність. 

1.34. Гр. Козак Віталію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0853) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та передати її у 

власність. 

1.35. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0852) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та передати її у 

власність. 

1.36. Гр. Мальчицькому Миколі Золтановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0851) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та 

передати її у власність. 

1.37. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0849) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та 

передати її у власність. 

1.38. Гр. Мішину Едуарду Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0850) площею 0,0100 га для будівництва 



індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та передати її у 

власність. 

1.39. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0373) площею 0,0760 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Собранецькій, 147 та передати її у власність. 

1.40. Гр. Платко Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0414) площею 0,0682 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                               

пров. Університетському, б/н та передати її у власність. 

1.41. Гр. Гамсахурдії Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1838) площею 0,0740 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.42. Гр. Семакову Валентину Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0085) площею 0,0100 га для будівництва 

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

1.43. Гр. Мицо Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1839) площею 0,0993 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.44. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0179) площею 0,0583 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Університетській та передати її у власність. 

1.45. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0855) площею 0,0050 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Б, поз. 52,53 та 

передати її у власність. 

1.46. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1842) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.47. Гр. Маркевичу Петру Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0226) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

1.48. Гр. Лановому Олексію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0094) площею 0,0637 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Свалявській, 30 та передати її у власність. 

1.49. Гр. Кіщак Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0237) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 201 «б» та передати її у власність. 



1.50. Гр. Ковачу Андрію Ласловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0661) площею  0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова та передати її у власність. 

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

2110100000:45:001:0660) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова та передати її у власність. 

1.52.Гр. Огурчаку Дмитру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1843) площею 0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Загорській, б/н та передати її у власність. 

1.53.  Гр. Балан Максиму Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0451) площею 0,0917 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

1.54. Гр. Романцю Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0439) площею 0,0045 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, гараж № 24  та передати її у 

власність. 

1.55. Гр. Рац Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0241) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                    

вул. Собранецької, поз. 76 та передати її у власність. 

1.56. Гр. Бескід Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0258) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Андрія Новака та передати її у власність. 

1.57. Гр. Сушкет Василю Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0672) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова 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                                                                              Богдан АНДРІЇВ  

 


