
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
Про надання дозволу на підготовку проектів  
землеустрою щодо відведення земельних                                                             
ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1, 2)  
учасникам бойових дій в зоні проведення АТО 
 
       Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись статтями 26, 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 122, частини 
другої статті 134 Земельного кодексу України, Законів України "Про Державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень", "Про землеустрій", "Про регулювання містобудівної діяльності", згідно 
пункту 14 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
   1. Надати дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд в районі вул. Собранецької (масив 1) з 
подальшою передачею їх у власність наступним громадянам: 
 
- Вегеш Павлу Павловичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 1 а;   
- Соломон Михайлу Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 2 а;   
- Лященко Олегу Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 3 а;   
- Шалаєнко Сергію Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 4 а;   
- Фанін Михайлу Сергійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 5 а;   
- Касич Миколі Олексійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 6 а;   
- Дєєв Андрію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 7 а;   
- Крьока Віктору Тимофійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 8 а;   
- Козаченко Олександру Васильовичу  - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 9 а;   
- Галабурка Миколі Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        
поз. 10 а;   
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- Раді Едуарду Едмундовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 11 а;   
- Мигович Івану Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 12 а;   
- Русенко Олександру Йосиповичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 13 а;   
- Семаков Альберту Валерійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 14 а;   
- Купченко Євгену Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 15 а;   
- Терлецькому Миколі Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        
поз. 16 а;   
- Парфенюк Роману Романовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 17 а;   
- Славич Володимиру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        
поз. 18 а;   
- Тарновецькому Віталію Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 19 а;   
- Зінчук Антону Леонідовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 20 а;   
- Лізак Олександру Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 21 а;   
- Музика Віталії Миколаївній - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 22 а;   
- Безпалько Костянтину Сергійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 23 а;   
- Дубовий Олександру Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 24 а;   
- Данич Вадиму Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 25 а;   
- Ващинець Миколі Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 26 а;   
- Кенийз Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 27 а;   
- Король Павлу Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 28 а;   
- Могіш Олегу Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 29 а;   
- Ковальов Володимиру Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        
поз. 30 а; 
- Воротному Василю Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,         
поз. 31 а;   
- Герасимович Володимиру Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0700  га, 
поз. 32 а; 
- Груник Андрію Ігоровичу - земельну ділянку площею 0,0700  га, поз. 33 а; 
- Семаков Валентину Вікторовичу - земельну ділянку площею 0,0700  га, поз. 34 а; 
- Ференц Роману Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0700  га, поз. 35 а; 
- Бурчик Андрію Дмитровичу - земельну ділянку площею 0,0700  га, поз. 36 а; 
- Машкара Сергію Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700  га, поз. 37 а. 
 
 2. Надати дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд в районі вул. Собранецької (масив 2) з 
подальшою передачею їх у власність наступним громадянам: 
 
- Галамб Михайлу Михайловичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 1 б; 
- Білінець Володимиру Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 2 б; 
- Ващенко Сергію Вікторовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 3 б; 
- Стеблюк Юрію Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 4 б; 
- Пирч Івану Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 5 б; 
- Перекрест Анатолію Валерійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 6 б; 
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- Шпонько Петру Петровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 7 б; 
- Коба Леоніду Йосиповичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 8 б; 
- Чийпеш Миколі Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 9 б; 
- Йонаш Вячеславу Миколайовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 10 б; 
- Дякович Миколі Олеговичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га,поз. 11 б; 
- Фелікс Юлію Юлійовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 12 б; 
- Сойко Андрію Романовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 13 б; 
- Скрипай Сергію Володимировичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 14 б; 
- Вайда Леоніду Людвиговичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 15 б; 
- Кочіш Михайлу Бернатовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 16 б; 
- Дубовик Максиму Васильовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 17 б; 
- Сушинському Олександру Дмитровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 18 б; 
- Місяйло Степану Петровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 19 б; 
- Малець Роману Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 20 б; 
- Таргонському Сергію Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 21 б; 
- Берчук Юрію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 22 б; 
- Цап Миколі Миколайовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 23 б; 
- Рейті Василю Васильовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 24 б; 
- Майор Даніелю Степановичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 25 б; 
- Козловському Олександру Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, 
поз. 26 б; 
- Гарячому Володимиру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 27 б;  
- Деревенько Сергію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 28 б;  
- Булеца Тімуру Юрійовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 29 б;  
- Дмитрук Ярославу Вікторовичу  -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 30 б; 
- Угляй Олександру Антоніновичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 31 б; 
- Федьо Івану Івановичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 32 б; 
- Поп'янош Дмитру Васильович - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 33 б; 
- Степан Івану Петровичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 34 б; 
- Медяник Михайлу Михайловичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 35 б; 
- Голова Івану Зеновійовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 36 б; 
- Комарницькому Миколі Миколайовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, 
поз. 37 б; 
- Сероусов Олександру Вадимовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,             
поз. 38 б; 
- Фаркаш Едуарду Степановичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 39 б; 
- Дубодєл Віталію Вікторовичу -  земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 40 б; 
- Шишканинець Сергію Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,             
поз. 41 б; 
- Корчинському Валерію Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,   
поз. 42 б; 
 
 



 4
- Погоріляк Володимиру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, 
поз. 43 б; 
- Готра Михайлу Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 44 б; 
- Мотишен Володимиру Леонідовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,             
поз. 45 б; 
- Бенівчак Володимиру Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,             
поз. 46 б; 
- Станко Олександру Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,             
поз. 47 б; 
- Король Андрію Андрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 48 б; 
- Цап Михайлу Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 49 б; 
- Яцолі Ігору Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 50 б; 
- Гебеш Петру Вячеславовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 51 б; 
- Бєлому Сергію Сергійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 52 б;   
- Боротка Владиславу Андрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 53 б;   
- Гецянин Євгену Федоровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 54 б;   
- Попфолуші Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 55 б;   
- Сєдов Анатолію Валерійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 56 б;   
- Кун Андрію Денисовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 57 б;   
- Надь Еріку Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 58 б;   
- Матічин Валерію Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 59 б;   
- Тирук Віктору Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 60 б;   
- Потійко Юрію Віталійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 61 б;   
- Яким Дмитру Андрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 62 б;   
- Король Сергію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 63 б;   
- Гвоздь Руслану Валерійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 64 б;   
- Семйон Станіславу Романасовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 65 б;   
- Ріхтер Ігорю Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 66 б;   
- Пучінін Володимиру Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 67 б;   
- Радіончук Анатолію Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 68 б;   
- Пономаренко Вячеславу Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 69 б;   
- Акімов Андрію Вікторовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 70 б;   
- Чистяков Володимиру Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 71 б;   
- Тужиков Роману Костянтиновичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 72 б;   
- Кирюхін Юрію Петровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 73 б;   
- Цап Олексію Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 74 б;   
- Воробель Володимиру Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз.75 б;   
- Молнар Віталію Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 76 б;    
- Пожо Юрію Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 77 б;    
- Корчинському Руслану Богдановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз.78 б;    
- Ковальчин Тарасу Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 79 б;    
 
 
 



 5
- Яблонському Олегу Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 80 б;     
- Бабунич Івану Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 81 б;   
- Семенову Олександру Вікторовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 82 б;    
- Сухолейстер Віктору Валентиновичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 83 б;  
- Середич Юрію Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 84 б;       
- Тоскуєв Володимиру Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 85 б;    
- Поремчук Михайлу Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 86 б;    
- Холмогоров Олександру Олексійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 87 б;    
- Кочмарь Мирону Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 88 б;    
- Мішенцов Михайлу Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 89 б;    
- Микульцю Маряну Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 90 б;   
- Войтович Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 91 б;    
- Боровицькому Валентину Валерійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 92 б;    
- Лесик Олександру Сергійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 93 б;    
- Лазарчик Тарасу Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 94 б;   
- Паш Ярославу Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 95 б;   
- Піняшко Віталію Іллічу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 96 б;   
- Кильч Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 97 б;   
- Давидов Олександру Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз.98 б;   
- Шевченко Богдану Валентиновичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 99 б;   
- Шевченко Роману Валентиновичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 100 б;   
- Машкара Олександру Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз.101б;   
- Якименко Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 102 б;   
- Фатула Ярославу Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 103 б;   
- Старшун Володимиру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 104 б;   
- Зубака Василю Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 105 б;   
- Пересоляк Михайлу Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 106 б;   
- Цехместрук Андрію Леонідовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 107 б;   
- Машкара Юрію Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 108 б;   
- Шатура Михайлу Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 109 б;   
- Батьі Золтану Антоновичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 110 б;   
- Требуца Сергію Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 111 б;   
- Гафинець Василю Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 112 б;   
- Лиценко Валерію Леонідовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 113 б;   
- Потураєв Володимиру Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 114 б;   
- Пастика Олександру Федоровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 115 б;   
- Свистак Михайлу Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 116 б;   
- Лопачак Михайлу Богдановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 117 б;   
- Пушишин Руслану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 118 б;   
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- Голіков Андрію Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 119 б;   
- Карпов Олександру Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 120б;   
- Матьовка Ігорю Валерійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 121 б;   
- Смірнов Сергію Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 122 б;   
- Барилко Анатолію Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 123 б;   
- Агеєв Володимиру Андрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 124 б;   
- Немеш Михайлу Валентиновичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 125 б;   
- Вийгеш Івану Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 126 б;   
- Сергіїв Андрію Вячеславовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 127 б;   
- Басюк Жану Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 128 б;   
- Чаєвському Ігорю Андрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 129 б;   
- Титаренко Володимиру Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,        
поз. 130 б;   
- Скиба Владиславу Петровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 131 б;   
- Вєдєнєєв Олександру Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 132 б;   
- Ігнат Юрію Павловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 133 б;   
- Мірошніченко Роману Олексійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 134 б;   
- Бляшин Ігорю Івановичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 135 б;   
- Тирпак Василю Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 136 б;   
- Звездьонкін Ігорю Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 137 б;   
- Кульчицькому Сергію Андрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,        
поз. 138 б;   
- Волк Дмитру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 139 б;   
- Чумак Олександру Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 140 б;   
- Морозюк Едуарду Артуровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 141 б;   
- Касинець Юрію Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 142 б;   
- Опіярі Максиму Дмитровичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 143 б;   
- Левинець Олександру Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,        
поз. 144 б;   
- Власюк Дмитру Леонідовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 145 б;   
- Ляшенко Миколі Вікторовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 146 б;   
- Братасюк Богдану Сергійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 147 б;   
- Братасюк Сергію Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 148 б;   
- Малинич Мілану Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 149 б;   
- Долгоносов Вадиму Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0750  га,        
поз. 150 б;   
- Потапов Олексію Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 151 б;   
- Завацькому Олександру Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га,         
поз. 152 б;   
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- Черніков Сергію Валерійовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 
153 б;   
- Рогульчик Віктору Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0750 га, поз. 154 б;   
 

3. Дати дозвіл на розроблення детального плану територій для індивідуальної 
житлової забудови згідно пункту 1, 2. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та постійну 
комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
 
Міський голова                                                                                             В. Погорелов 


