
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _І_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                      № 30                         

  

 

Про затвердження та відмову  

у затвердженні 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. Іванюшину Миколі Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0320) площею 0,0576 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Сріблястій та передати її у власність. 

1.2. Гр. Даниляк Юрію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0424) площею 0,0933 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Костянтина Ціолковського та передати її у 

власність. 

1.3. Гр. Кенийз Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0403) площею 0,0911 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя Стефаника 

та передати її у власність. 

1.4. Гр. Пайді Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0389) площею 0,0890 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Героїв та передати 

її у власність. 

1.5. Гр. Ярошик Віктору Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0346) площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лінійній, 17, в 

районі Ярослава Мудрого та передати її у власність. 

1.6. Гр. Літвінчуку Сергію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0211) площею 0,0052 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Сигнал», гараж № 64 по вул. Івана 

Котляревського та передати її у власність. 

1.7. Гр. Коваль Андрію Олеговичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0320) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 8-го Березня, б/н 

та передати її у власність. 

1.8. Гр. Малець Роману Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0243) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 20 «б» та передати її у власність. 

1.9. Гр. Свистак Сергію Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0350) площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 

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

вул. Ярослава Мудрого, поз. 5 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Риган Івану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0349) площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 

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

вул. Ярослава Мудрого, поз. 7 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Демчинському Ігорю Валентиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0380) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

1.12. Гр. Іваниця Івану Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0348) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого, поз. 6 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Гладков Антону Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0351) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого, поз. 8 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Галас Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0329) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Богомольця, б/н та передати її у власність. 

1.15. Гр. Якутов Олегу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0438) площею 1,6000 га для ведення особистого 

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



1.16. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0862) площею 0,0088 га для будівництва 

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

власність. 

1.17. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1849) площею 0,0865 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

1.18. Гр. Лебовичу Володимиру Іллічу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0410) площею 0,8882 га для ведення особистого 

селянського господарства в районі вул. Василя Стефаника та передати її у 

власність. 

1.19. Гр. Кухтій Руслану Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0411) площею 1,0060 га для ведення особистого 

селянського господарства в районі вул. Степанівської та передати її у власність. 

1.20. Гр. Свиді Віталію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:12:001:0183) площею 0,0998 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

залізничного вокзалу та передати її у власність. 

1.21. Гр. Воротному Василю Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0855) площею 0,0805 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Друзів та передати її у власність. 

 

2. Відмовити у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

2.1. Гр. Рошку Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:70:001:0135) площею 0,1200 га для індивідуального садівництва               

м. Ужгород, кад. зон. 70 діл. 3 на підставі висновку управління правового 

забезпечення. 

2.2. Гр. Ряшку Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:70:001:0134) площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва м. Ужгород, кад. зон. 70 діл. 1 на підставі висновку управління 

правового забезпечення. 

2.3. Гр. Шкамлотову Руслану Сергійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:70:001:0132) площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва м. Ужгород, кад. зон. 70 діл. 2 на підставі 

висновку управління правового забезпечення. 

2.4. Гр. Некрилову Віталію Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:70:001:0133) площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва м. Ужгород, кад. зона 70 діл. 4 на підставі 

висновку управління правового забезпечення. 

2.5. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:____) площею 0,0082 га будівництва 



індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Бородіна, у зв’язку з 

відсутністю кадастрового номеру земельної ділянки. 

2.6. Гр. Єфременку Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:--:---:----) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Климента Тімірязєва, б/н, у зв’язку з відсутністю кадастрового номеру 

земельної ділянки. 

2.7. Гр. Кучерук Артему Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:--:---:----) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                             

вул. Климента Тімірязєва, б/н, у зв’язку з відсутністю кадастрового номеру 

земельної ділянки. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


