
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХLI сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 14 листопада 2019 року                       Ужгород                                          № 1767       

                                             

         

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. Ковтану Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0216) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Собранецькій, масив 2, поз. 214 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Куцак Юрію Володимировичу дій земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0197) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Собранецькій, масив 2, поз. 206 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Маняхіну Євгенію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:0241) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Олександра Можайського та передати її у власність. 

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

2110100000:67:001:0223) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                  

вул. Коритнянської та передати її у власність. 



1.5. Гр. Козак Віталію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0219) площею 0,0628 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                    

вул. Собранецької, масив 2, поз. 218 «б» та передати її у власність. 

1.6. Гр. Трачук Ользі Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0290) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.7. Гр. Качуру Вячеславу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0215) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької, масив 2, поз. 215 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Рега Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0220) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                     

вул. Собранецької, масив 2, поз. 203  та передати її у власність. 

1.9. Гр. Адам Мирославу Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0429) площею 0,0094 га для будівництва індивідуальних 

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

1.10. Гр. Токач Іштвану Яношовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0576) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд вул. Олександра 

Радищева, 1 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Салко Андрію Золтановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0577) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд вул. Олександра 

Радищева, 1 та передати її у власність.  

1.12. Гр. Шулевка Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0373) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Брестській, б/н  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  

 


