
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2068 

 

                    

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. Шахайді Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0857) площею 0,0053 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ «Політ», ряд «А», 

гараж № 12 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Дутка Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0102) площею 0,0708 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Свалявській та передати її у власність. 

1.3. Гр. Бринзей Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0923) площею 0,0603 га для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 96 

та передати її у власність. 

1.4. Гр. Гівчак Артуру Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0379) площею 0,0800 га для  будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 



1.5. Гр. Колесар Федору Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0860) площею 0,0088 га для будівництва 

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

власність. 

1.6. Гр. Богенчук Івану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0861) площею 0,0088 га для будівництва 

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

власність. 

1.7. Гр. Сурмай Артуру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0673) площею 0,0590 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької та передати її у  власність. 

1.8. Гр. Береній Руслану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0242) площею 0,0707 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 189 та передати її у  власність. 

1.9. Гр. Олексіюку Сергію Максимовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:57:001:0086) площею 0,0060 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Романа Шухевича (Лавріщева), б/н та передати 

її у власність. 

1.10. Гр. Сідей Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1847) площею 0,0582 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Тернопільській та передати її у власність. 

1.11. Гр. Лебовичу Володимиру Іллічу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0665) площею 0,0719 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Карпатської та передати її у  власність. 

1.12. Гр. Садовському Анатолію Францовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0238) площею 0,0711 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької та передати її у власність. 

1.13. Гр. Садовському Віктору Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0239) площею 0,0715 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької та передати її у власність. 

1.14.  Гр. Андреєву Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0450) площею 0,0984 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької та передати її у власність. 

1.15. Гр. Плоскіна Сергію Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0079) площею 0,0950 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Юрія Гагаріна та передати її у власність. 



1.16. Гр. Джурджа Євгену Мирославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0074) площею 0,0950 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Гагаріна та передати її у власність. 

1.17. Гр. Адам Мирославу Петровичу земельних ділянок загальною 

площею 0,0707 га (кадастровий номер 2110100000:39:001:0135 площею                

0,0600 га) та (кадастровий номер 2110100000:39:001:0319 площею 0,0107 га) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Климента Тімірязєва та передати їх у власність. 

1.18. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:72:001:0034) площею 0,2717 га для ведення 

особистого селянського господарства в районі об’їзної дороги та передати її у 

власність. 

1.19. Гр. Попович Валерію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0430) площею 0,0616 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Оноківської 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


