
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

  
10 вересня 2020 року                      Ужгород                                  № 2086 

 

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. Голодняку Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0317) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Іванківської та передати її у власність за 

умови відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 

вилученням сільськогосподарських угідь, для цілей, не пов’язаних із веденням 

сільського господарства, в двомісячний термін після затвердження в 

установленому порядку проєкту відведення земельної ділянки.  

1.2. 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. 

1.3. Гр. Цица Михайлу Романовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0347) площею 0,0576 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

1.4. Гр. Савчук Юрію Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0677) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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



1.5. Гр. Лесику Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0441) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів вул. Антоніна Дворжака, б/н та передати її у власність. 

1.6. Гр. Данч Віктору Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0442)  площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів вул. Ольги Кобилянської, б/н та передати її у власність. 

1.7. Гр. Кормужаніну Ігорю Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0863) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ «Політ» та передати 

її у власність. 

1.8. Гр. Стеблюк Юрію Юрійовичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0240)  площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                      

вул. Собранецької (масив 2), поз. 4 б та передати її у власність. 

1.9. Гр. Ключкович Катерині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:67:001:0235) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Коритнянській, поз. 21 та передати її у  власність. 

1.10. Гр. Грицюк Роману Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0380) площею 0,0100 га для будівництва 

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

1.11. Гр. Геричу Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0945) площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                 

вул. Загорської, поз. 6 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 


