
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня 2021 року                      Ужгород                                     № 404 

 
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: 

1.1. Гр. Ващенку Сергію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:35:001:0223) площею 0,0035 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Котляревського, 2 «а», АГК  «Сигнал» та 
передати її у власність. 

        1.2. Гр. Фаркаш Едуарду Степановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:48:001:0250) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор уд в р айоні 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 39 «б» та передати її у власність. 
1.3. Гр. Семенів Михайлу Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:72:001:0044) площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства в районі вул. Гранітної-об’їзної дороги та передати її 

у власність. 
1.4. Гр. Колосов Андрію Едуардовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0576) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор уд в р айоні 

вул. Климента Тімірязєва та передати її у власність. 
1.5. Гр. Кучерук Артему Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0577) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Климента Тімірязєва, б/н та передати її у власність. 



1.6. Гр. Єфременко Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0578) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Климента Тімірязєва, б/н та передати її у власність.  
1.7. Гр. Сейкель Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0579) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор уд в р айоні 

вул. Климента Тімірязєва, б/н та передати її у власність. 
1.8. Гр. Попович Василю Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0574) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Климента Тімірязєва – Іллі Бродлаковича та передати її у 
власність. 

1.9. Гр. Семйон Михайлу Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:65:001:0097) площею 0,0100 га будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Юрія Гагаріна та передати її у власність. 
1.10. Гр. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0098) площею 0,0100 га будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Юрія Гагаріна та передати її у власність. 

1.11. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу земельної ділянки (кадастр овий 
номер 2110100000:65:001:0096) площею 0,0100 га будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Юрія Гагаріна та передати її у власність. 
 
2. 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 

 
 


