
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                            Ужгород                                      № 90                        

  

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: 

1.1. . Гр. Яльч Миколі Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0854) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                        

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

1.2. Гр. Петрус Георгію Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0443) площею 0,0302 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горіховій, 29 та 

передати її у власність. 

1.3. Гр. Зієгман Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0458) площею 0,0695 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.4. Гр. Максимлюк Андрію Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0856) площею 0,0751 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 



1.5. Гр. Власюк Дмитру Леонідовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:1417) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, (масив 2), поз. 145 «б» та передати її у власність. 

1.6. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0858) площею 0,0733 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській та передати її у власність. 

1.7. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:40:001:0109) площею 0,0866 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Мальтійській та передати її у власність. 

1.8. Гр. Познюр Андрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0155) площею 0,0401 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Шумній та передати її у власність. 

1.9. Гр. Рибчич Івану Ільковичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0453) площею 0,0874 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 9 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0456) площею 0,0874 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Горянської, поз. 5 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Маринюк Валерію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0448) площею 0,0821 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Горянської та передати її у власність. 

1.12. Гр. Гелетій Оресту Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0454) площею 0,0874 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Горянської, поз. 7 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Стаднік Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:63:001:0452) площею 0,0874 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Горянської, поз. 8 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Могорук Анатолію Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0457) площею 0,0874 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Горянської, поз. 6 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Субота Анні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0459) площею 0,0886 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 4 та передати її у власність. 



1.16. Гр. Стегурі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0875) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.17. Гр. Балик Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0112) площею 0,0613 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Янтарній та передати її у власність. 

1.18. Гр. Пазяк Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0245) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

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

(масив 2), поз. 209 та передати її у власність. 

1.19. Гр. Голішевському Івану Леонідовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:63:001:0449) площею 0,0878 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Горянської, поз. 3 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0243) площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства в районі вул. Коритнянської та передати її у власність. 

1.21. Гр. Бобаль Олегу Елеміровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0184) площею 0,0311 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Володимира 

Сливки та передати її у власність. 

1.22. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0862) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.23. Гр. Горнодь Владиславу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0869) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.24. Гр. Ховпей Віталію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0871) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.25. Гр. Боднар Івану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0863) площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.26. Гр. Колесник Оксані Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0867) площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.27. Гр. Старчак Ярославу Романовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0861) площею 0,0680 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.28. Гр. Химинець Миколі Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0860) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.29. Гр. Решавець Олегу Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0864) площею 0,0751 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.30. Гр. Шорбан Павлу Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0244) площею 0,0728 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Собранецькій, масив 2, поз. 220 «б» та передати її у власність. 

1.31. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0872) площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

1.32. Гр. Феделещак Іллі Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0868) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.33. Гр. Шкорка Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0874) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.34. Гр. Німець Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0865) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.35. Гр. Мацола Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0866) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Друзів та передати її у власність. 

1.36. Гр. Оравському Душану Ервіновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0215) площею 0,0016 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Канальній, 27 гараж № 8 та передати її у 

власність. 

1.37. Гр. Іващенку Олександру Андрійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0870) площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Друзів та передати її у власність. 

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

2110100000:34:001:0316) площею 0,0060 га для будівництва індивідуальних 



гаражів по вул. Кароя Мейсароша (Івана Туряниці), б/н та передати її у 

власність. 

 1.39. Гр. Попович Василю Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0103) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

 1.40. Гр. Кищак Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0543) площею 0,0952 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                       

вул. Швейцарської та передати її у власність. 

 

2. Відмовити у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

2.1. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:--:001:----) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Єньківської відповідно до статті 79/1 Земельного кодексу України. 

2.2. Гр. Мельник Олександру Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:--:001:----) площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Собранецькій, 147 відповідно до статті 79/1 Земельного кодексу 

України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


