
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  X  сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 жовтня  2021 року                      Ужгород                                 № 446                         

  

Про затвердження та відмову  

у затвердженні проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

учасникам бойових дій 

 

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. Сахнюку Олександру Яковичу 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. 

1.2. Гр. Бобик Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0708) площею 0,0570 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ярославської-Міжгірської та передати її у власність. 

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

2110100000:30:001:0192) площею 0,0084 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Адольфа Лібшера (пров. Кошицький) та передати її у 

власність. 

1.4. Гр. Рішко Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:29:001:0313) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Кошицькій та передати її у власність. 

1.5. Гр. Канашу Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0266) площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 



1.6. Гр. Батьї Юлію Антоновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0640) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Володимирській, б/н з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

1.7. Гр. Яворському Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0304) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.8. Гр. Олійнику Олександру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0580) площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Адольфа Лібшера                            

(пров. Кошицький), 1 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Мателешко Євгенію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0365) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 139А  та передати її у власність. 

1.10. Гр. Станко Мирославу Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0702) площею 0,0563 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Шпонтака та передати її у власність. 

1.11. Гр. Лацку Євгену Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0445) площею 0,0674 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Грибоєдова та передати її у власність. 

1.12. Гр. Рудаку Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0912) площею 0,0996 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Гвардійській та передати її у власність. 

1.13. Гр. Луцовичу Мирону Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1874) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Антона Кашшая та передати її у власність. 

1.14. Гр. Чобаль Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0906) площею 0,0945 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Гвардійській та передати її у власність. 

1.15. Гр. Бібченку Олексію Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1859) площею 0,0520 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Петра Милославського та передати її у власність. 

1.16. Гр. Цибику Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0921) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

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

1.17. Гр. Делегану Руслану Омеляновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0090) площею 0,0987 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Юрія Гагаріна та передати її у власність. 

1.18. Гр. Гойсу Антону Антоновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0252) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Коритнянській та передати її у власність. 

1.19. Гр. Топольницькому Юрію Богдановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0250) площею 0,0098 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській та передати її у 

власність. 

1.20. Гр. Костику Івану Ільковичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0251) площею 0,0093 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Коритнянській та передати її у власність. 

1.21. Гр. Євдокіменку Генадію Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:1253) площею 0,0093 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській та передати її у 

власність. 

1.22. Гр. Кобаль Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0964) площею 0,1795 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Тернопільській та передати її у власність. 

  

2. Відмовити у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки: 

- Гр. Вінтоняк Олексію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0434) площею 0,0371 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Миколи Лелекача, оскільки дана ділянка не відповідає містобудівній 

документації. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


