
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 липня 2019 року                Ужгород                           № 1616                                  

    

 

Про затвердження проектів 

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 проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх 

родинам: 

 1.1. Гр. Висоцькому Денису Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0188) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                      

вул. Собранецькій (масив 2), поз. 217 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Федьо Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0084) площею 0,0836 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Сосновий 

та передати її у власність. 

1.3. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0199) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Запорізькій та передати її у власність. 

1.4. Гр. Адам Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:42:001:0631) площею 0,0829 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Університетській-

вул. Теодора- Ромжі та передати її у власність. 



 

1.5. Гр. Цапалюк Олександру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0632) площею 0,0747 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Університетській - вул. Теодора - Ромжі та передати її у 

власність. 

1.6. Гр. Скрипай Сергію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0204) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Собранецькій (масив 2), поз. 14 б та передати її у власність. 

1.7. Гр. Малик Юрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0085) площею 0,0814 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

мікрорайоні «Сосновий» та передати її у власність. 

1.8. Гр. Готра Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0201) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Собранецькій (масив 2), поз. 44 б та передати її у власність. 

1.9. Гр. Головей Михайлу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1823) площею 0,0719 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 1.10. Гр. Комарницькому Миколі Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0194) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 37 б та передати її у 

власність. 

1.11. Гр. Мелень Олегу Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0310) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Оноківської та передати її у власність.  

 1.12. Гр. Медулич Віктору Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0902) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 65 та передати її у власність. 

 1.13. Гр. Любару Михайлу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:67:001:0220) площею 0,0847 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Коритнянській та передати її у власність. 

 1.14. Гр. Ігнатик Катерині Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0905) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Загорській, поз. 56 та передати її у власність. 

 

 



 1.15. Гр. Капуш Людмилі Князівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0219) площею 0,0920 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                               

вул. Коритнянській, поз. 19 та передати її у власність. 

 1.16. Гр. Шоляк Олександру Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0633) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Теодора Ромжі та передати її у власність. 

 1.17. Гр. Колесар Федору Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0393) площею 0,0905 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Докучаєва – Котловинної та передати її у власність. 

 1.18. Гр. Якутову Олегу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0392) площею 0,0879 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Докучаєва – Котловинної та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0394) площею 0,0974 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Докучаєва – Котловинної та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Ощипко Ігорю Мирославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0391) площею 0,0820 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Докучаєва – Котловинної та передати її у власність. 

  1.21. Гр. Сивохоп Артему Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0171) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Університетської та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Кирій Олексію Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0079) площею 0,0997 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Капушанській 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                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

                           


